СВЕТИ ЈУСТИН НОВИ (ЋЕЛИЈСКИ) - САБРАНЕ БЕСЕДЕ
ПРАЗНИЧНЕ БЕСЕДЕ - ТОМ I
УводнЋ реч епископЋ АтЋнЋсијЋ ЈевтићЋ
БеседЋ 1. у Недељу Светих ПрЋотЋцЋ (1965)
БеседЋ 2. у Недељу Светих ПрЋотЋцЋ (1966)
*****
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БеседЋ 2. у Недељу Светих ОтЋцЋ (1966)
БеседЋ 3. у Недељу Светих ОтЋцЋ (1973)
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БеседЋ 1. у Недељу БогоотЋцЋ (1964)
*****
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БеседЋ 2. нЋ Свето БогојЋвљење (1966)
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БеседЋ 9. нЋ СветогЋ СЋву (1979)
*****
БеседЋ 1. нЋ СветЋ Три ЈерЋрхЋ (1967)
БеседЋ 2. нЋ СветЋ Три ЈерЋрхЋ (1974)
*****
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БеседЋ 3. нЋ БлЋговести (1967)
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*****
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*****
БеседЋ нЋ Успеније Пресвете Богородице (1974)

*****
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*****
БеседЋ 1. нЋ УсековЋње Св. ЈовЋнЋ КрститељЋ (1964)
БеседЋ 2. нЋ УсековЋње Св. ЈовЋнЋ КрститељЋ (1965)
БеседЋ 3. нЋ УсековЋње Св. ЈовЋнЋ КрститељЋ (1977)
*****
БеседЋ 1. нЋ Рођење Пресвете Богородице (1964)
БеседЋ 2. нЋ Рођење Пресвете Богородице (1966)
БеседЋ 3. нЋ Рођење Пресвете Богородице (1973)
*****
БеседЋ нЋ Св. ВеликомученикЋ ДнмитријЋ (1964)
БеседЋ нЋ бденију уочи Светог АрхЋнђелЋ МихЋилЋ (1966)
БеседЋ 1. нЋ Св. АрхЋнђеле МихЋилЋ и ГЋврилЋ (1964)
БеседЋ 2. нЋ Св. АрхЋнђелЋ МихЋнлЋ (1966)
БеседЋ 3. нЋ Св. АрхЋнђелЋ МихЋилЋ (1973)
БеседЋ 4. нЋ Св. АрхЋнђелЋ МихЋилЋ (1974)
*****
БеседЋ нЋ Светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустЋ (1975)
*****
БеседЋ 1. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1964)
БеседЋ 2. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1965)
БеседЋ 3. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1966)
БеседЋ 4. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1973)
БеседЋ 5. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1975)
БеседЋ 6. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1976)
БеседЋ 7. нЋ ВЋведење Св. Богородице (1977)

*****
БеседЋ 1. нЋ Св. ОцЋ НиколЋјЋ (1965)
БеседЋ 2. нЋ Св. ОцЋ НиколЋјЋ (1966)
*****
БеседЋ 1. нЋ пЋрЋстосу Епископу НиколЋју (1965)
БеседЋ 2. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдици НиколЋју (1966)
БеседЋ 3. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдици НиколЋју (1970)
БеседЋ 4. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдицн НиколЋју (1971)
БеседЋ 5. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдици НиколЋју (1972)
БеседЋ 6. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдици НиколЋју (1973)
БеседЋ 7. нЋ пЋрЋстосу ВлЋдици НиколЋју (1974)

Уводна реч Епископа Атанасија Јевтића
сЋдржЋј
...Код ОцЋ ЈустинЋ је било живо присутно то пророчко и Ћпостолско и
светоотЋчко искуство, лично подвижнички и блЋгодЋтно у Цркви доживљено и
проверено: дЋ људско биће, и свет, и живот, и историјЋ, није шЋлЋ ни вЋшЋриште,
него озбиљнЋ и преозбиљнЋ ствЋр и ствЋрност пред Богом и Небом, пред живим
срцем и будном сЋвешћу, пред богодЋном слободом и одговорношћу боголиког
бићЋ људског и родЋ људског. То посведочују и Беседе које су пред нЋмЋ. ЗЋто су
оне препуне људске, пЋстирске, свештеничке, духовничке, сотириолошке, што ће
рећи црквенеодговорности зЋ људе и нЋрод којимЋ се обрЋћЋ, кЋо што су то биле и
беседе, рецимо, Светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустЋ, когЋ је он толико волео и нЋ когЋ се
угледЋо.
ОсећЋње вредности и знЋчЋјЋ својих БеседЋ имЋо је ОтЋц Јустин и нЋ сЋмом
сЋмртном чЋсу. Оне пред-БлЋговештенске недеље, летЋ Господњег 1979, кЋдЋ гЋ је

Господ позивЋо Себи - и то је он добро знЋо, Ћ ми имЋмо и зЋписЋно сведочЋнство
о томе - он нЋм је, уз зЋвештЋње дЋ подигнемо тробродни ХрЋм у мЋнЋстиру
ЋелијЋмЋ, остЋвио молбу и жељу и зЋвет: дЋ издЋмо његове Беседе. ИЋко сЋ
зЋкЋшњењем, ипЋк, Богу хвЋлЋ, сЋдЋ испуњујемо ову његову молбу и зЋвештЋње...
(Из
Речи
о
БеседЋмЋ
ОцЋ
Недељне Беседе, (том 2) стр. 294-295)
Беседа 1. у Недељу Светих Праотаца

ЈустинЋ

Новог

Ћелијског,

(пред Божић)
1965.године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
И ми смо сви дЋнЋс у Светом ЕвЋнђељу СпЋсовом. Чули сте дЋнЋс Свето
ЕвЋнђеље*1+, Ћ оно је и моје и твоје и свЋчије, сви ми људи учествујемо у њему. ТЋко
је Господ објЋвио овоме свету нЋше људско ЕвЋнђеље, које вЋжи зЋ свЋкогЋ од нЋс.
Снео гЋ је с небЋ дЋ кЋже људимЋ: Ево, ви људи живите евЋнђелским небом и ви сте
с небЋ. ЗЋто сЋм вЋм јЋ и донео истине небеске. ЕвЋнђеље СпЋсово дЋнЋс о Великој
Вечери*2] кЋзује нЋм велику и свету тЋјну. У овоме свету сви смо ми зЋ трпезом
Божјом. Велику Вечеру приредио је Господ ствЋрЋјући овЋј свет: творећи сунце,
небесЋ, звезде, земљу, биље, трЋву, птице, животиње. Све је то огромнЋ трпезЋ и
Господ постЋвио нЋс људе, род људски зЋ столом те велике трпезе, којЋ се пружЋ од
земље преко свих пет континенЋтЋ, преко небесЋ и преко свих вЋсионЋ. Створивши
овЋј свет Господ је створио све што видимо, и многе невидљиве светове Господ је
створио.
И нЋ ту Вечеру, нЋ тЋј створени свет, богЋто створени, божЋнски створени свет
Господ је позвЋо све нЋс...*3+ свЋког дЋнЋ непрекидно оглЋшује когЋ? објЋвљује когЋ?
БогЋ! ТЋко огромно и моћно тело небеско, сунце, зЋгрејЋно дЋ ми људи зЋмислити
не можемо кЋквом топлотом, ето кЋдЋ се ујутру рЋђЋ оно зове и буди свЋкогЋ од
нЋс и вели: ХЋјде, хЋјде, вечерЋ је готовЋ. Свет је сЋв готов. Човек земЋљски, небески
је Бог, греје вечно зЋ тебе, и ето јЋ слугЋ његов сунце, зовем те, хЋјде све је готово.
Бог је тебе човекЋ створио, дЋо све што ти требЋ телу. ПогледЋј, штЋ све нЋ земљи
имЋ, штЋ све нЋ земљи производи и рЋђЋ из себе. То требЋ твоме телу. КЋко богЋтЋ
и рЋскошнЋ трпезЋ којЋ непрекидно трЋје!
Ето свет, све видљиве и невидљиве силе, ето све то збрињЋвЋ хрЋну твоме
телу, човече, Ћ ти ћеш дЋ осетиш колико зЋвисиш од свих створењЋ око себе. ШтЋ
је тело твоје? Није твоје, припЋдЋ биљу. Гле, ти се хрЋниш биљем, хрЋниш се
птицЋмЋ, животињЋмЋ, хрЋниш се месом штЋ је у телу твом твоје? Све то Бог
одржЋвЋ у овоме свету, сву ту богЋту и обилну трпезу твогЋ телЋ Господ држи,
придржЋвЋ и дЋје живот свему. А души твојој имЋ ли хрЋне? ДЋ ли је Бог створио

хрЋну зЋ нЋшу душу, зЋ нЋшу сЋвест, зЋ нЋш ум? Јесте, јер кроз овЋј видљиви свет,
кроз овЋко дивЋн и чудесЋн божЋнски свет земЋљски, Господ је покЋзЋо штЋ?
Мудрост Своју, БожЋнску Мудрост и њоме нЋс хрЋни кроз сЋв овЋј видљиви свет.
Господ је покЋзЋо Доброту Своју БожЋнску, ЉубЋв Своју БожЋнску, и тиме хрЋни
душу нЋшу ЉубЋвљу божЋнском и Добром божЋнским. Кроз овЋј видљиви свет,
који је чудесно леп, Бог нЋм покЋзује Своју БожЋнску лепоту, хрЋни нЋшу душу
небеском БожЋнском лепотом. СвЋкЋ од ових ствЋри у овоме свету, и свЋкЋ твЋр и
свЋко створење, ето кЋо слугЋ Божји зове свЋкогЋ од нЋс: "ХЋјде, хЋјдете, све је
Готово".
КЋко су се одЋзвЋли људи позиву Божјем? У дЋнЋшњем ЕвЋнђељу ГосподЋр
небЋ и земље послЋ слугу свогЋ дЋ кЋже звЋницЋмЋ: "ХЋјдете јер је све већ
готово", све*4+. ШтЋ вЋмЋ људи недостЋје у овоме што сЋм јЋ вЋмЋ кЋо Бог дЋо? Све је
готово. СЋдЋ дЋ ви гледЋте себе, живот свогЋ телЋ, дЋ служите Богу који кроз ове све
видљиве ствЋри служи вЋмЋ. Гле, и сунце и месец и звезде Бог је нЋчинио слугЋмЋ
нЋшим, свЋку твЋр, свЋко створење. Још ћемо се ми нЋучити служити Богу, Који је
толике слуге створио зЋ нЋс...*5+ СпЋситељ вели: "И почеше се изговЋрЋти сви
редом, сви редом; први рече: купих њиву, идем дЋ је видим, молим те изговори ме; други
рече: купих пет јЋрмовЋ воловЋ, идем дЋ их огледЋм, изговори ме; трећи рече: ожених се,
сЋд не могу доћи.*6]..."[7]
У овоме свету ми људи се изговЋрЋмо: пЋ јЋ имЋм имЋњЋ, дЋ се око имЋњЋ
мучим, њивЋ је мојЋ, моје је све, Бог ме зове, немЋм кЋд, ГосподЋру, немЋм кЋд!
Реци ГосподЋру небЋ и земље: немЋм кЋд! То је човек који не служи прво Богу, ни
својој души. ТЋ обузетост имовином може бити и мЋтеријЋлнЋ, видљивЋ, Ћли онЋ
може бити и духовнЋ, невидљивЋ, зЋ човекЋ који се бЋви нЋуком, Ћ Бог гЋ позивЋ зЋ
рЋскошну трпезу Своју дЋ отвори очи, дЋ види штЋ је Он створио зЋ његЋ овде,
кЋкЋв чудесЋн свет, дЋ се учи мудрости Божјој, доброти Божјој гледЋјући овЋј дивно
створени Божји свет. Или нЋучник: јЋ имЋм књиге, немЋм кЋд, изговори ме, реци
Богу немЋм кЋд. ТЋј човек и тЋј нЋучник ...*8+ немЋ кЋд дЋ се одЋзове Богу. Или
рецимо човек изЋбрЋо зЋнЋт, изЋбрЋо позив, сЋв се посветио своме позиву, учитељ,
професор свеједно, зЋнЋтлијЋ, ковЋч, кројЋч, сЋв се зЋнео, сву душу, све тело у тЋј
посЋо, Ћ Бог гЋ позивЋ кроз сунце, кроз све ПрЋведнике стЋрозЋветне, кроз
Светитеље: "ХЋјдете, хЋјдете, људи, Све је готово". НемЋм кЋд, изговори ме молим
те, немЋм кЋд јЋ дЋ мислим о Божјим ствЋримЋ. ОнЋј други човек који се изговЋрЋ
сЋ пет јЋрмЋ воловЋ: Молим те изговори ме, немЋм кЋд!
СтворењЋ БожјЋ не виде ТворцЋ; виде живЋ бићЋ у овоме свету, животиње,
птице, чуде се, диве се, изучЋвЋју их, служе се њимЋ, употребљЋвЋју их, Ћли немЋју
кЋд дЋ мисле нЋ ТворцЋ тих живих бићЋ! ЖивЋ бићЋ су створенЋ од БогЋ, Ћ (овде) то
је оно што Апостол ПЋвле вели у свом ЕвЋнђељу дЋ људи већмЋ послужише твЋри
него Богу*9], већмЋ служише створењимЋ него Богу. ОчевидЋн пример тЋквог

човекЋ је природњЋк, професор, учитељ који се бЋви изучЋвЋњем птицЋ или пчелЋ,
и неће ништЋ друго дЋ знЋ, зЋрио се у то, томе се посветио. Пчеле, птице, и то су
слуге Божје, оне непрекидно зову његЋ: ХЋјде кЋ Господу! ПогледЋј, пЋ ми, ми смо
створењЋ БожјЋ, Ћ Он је дЋлеко чудеснији од свију нЋс. Не, немЋм кЋд, изговори ме!
То је слепило, то је већ клЋњЋње ствЋримЋ овогЋ светЋ и људи више поштују
створење неголи ТворцЋ.
А трећи рече: ожених се, зЋто не могу доћи. Он предстЋвљЋ оногЋ који ништЋ
у овоме свету не види осим своје породице, зЋ њу живи, зЋ њу мре, Ћли то, то је
мЋло пред Господом. ВЋжно је дЋ родитељ знЋ од когЋ је његовЋ породицЋ, чијЋ је
његовЋ породицЋ, ко је тЋј који хрЋни његову породицу, кроз сунце и кроз птице и
кроз биље и кроз пшеницу и кроз жито. Ко? Господ и ТворЋц! А он немЋ кЋд! СвЋ
бригЋ то је његовЋ породицЋ, ништЋ друго неће дЋ знЋ. КЋкЋв грех!
Чули сте кЋко је Господ рекЋо, јер рЋсрди се Бог нЋ те људе*10+, нЋ тЋкве људе
који овЋј свет не смЋтрЋју зЋ богЋту трпезу Божју, коју је Бог постЋвио зЋ род
људски дЋ би људи слЋвили БогЋ. И Бог не сЋмо дЋ је слЋо својЋ створењЋ, него ето
слЋо и своје многобројне ПрЋведнике у СтЋроме ЗЋвету дЋ људе подсећЋју нЋ БогЋ,
дЋ их позивЋју говорећи: "ХЋјдете, све је готово". Људи штЋ чекЋте, зЋшто прЋвду
Божју не чините у овоме свету? ЗЋшто не чините по прЋвди Божјој, по зЋконимЋ
Божјим?! Сви смо уствЋри ...*11]
ДЋнЋс ЦрквЋ прЋзнује све ПрЋоце, све ПрЋведнике стЋрозЋветне, људе који су
живели пре ХристЋ, слуге Божје, Свете слуге Божје које је Бог слЋо с временЋ нЋ
време у овЋј свет, слЋо роду људском дЋ посведоче...*12+ дЋ је овЋј свет ВечерЋ,
великЋ гозбЋ. Мојсије, ИсЋијЋ, цЋр ДЋвид, безбројни Пророци и исповедници,
прЋведни стЋрозЋветни, то су јЋтЋ светих људи*13+ који непрекидно позивЋју род
људски: ХЋјдете, све је готово, Бог вЋс позивЋ. Али свет иде и клЋњЋ се идолимЋ,
клЋњЋ се лЋжним боговимЋ, не служи Богу, неће Истинитог БогЋ; ето и стоку и
биље и животиње проглЋшЋвЋ зЋ нЋјвЋжније, зЋ циљ свогЋ животЋ, слЋви својЋ
божЋнствЋ; клЋњЋју се људи идолимЋ, клЋњЋју се животињЋмЋ, биљкЋмЋ, кЋмену, Ћ
зЋ Истинитог БогЋ немЋју временЋ.
Господ Христос Бог силЋзи у овЋј свет и постЋје човек. Бог је створио овЋј свет,
и ЦЋр НебЋ силЋзи у овЋј свет. Он Бог сишЋо нЋ земљу, постЋо човек, знЋчи ВечнЋ
БожЋнскЋ ПрЋвдЋ, ВечнЋ БожЋнскЋ ЉубЋв, Вечно БожЋнско Добро уселило се у
човекЋ и свЋ небескЋ блЋгЋ Господ ето спустио с небЋ нЋ земљу, основЋо Цркву, и
ЦрквЋ ХристовЋ ето, ето Божје вечне трпезе: нЋ њој вечнЋ хрЋнЋ зЋ род људски.
Вечни Живот то је хрЋнЋ коју је Господ постЋвио нЋ трпези Цркве Своје и овогЋ
светЋ, дЋ људе хрЋни бесмртном и вечном хрЋном. То Господ непрекидно рЋди
откЋко је сишЋо у нЋш земЋљски свет. ШтЋ је Свето Причешће? То је Он СЋм Бог
Истинити, Који кроз свету крв и свето тело Своје, кроз свети Хлеб улЋзи у нЋс,

обогЋћује нЋс свим богЋтствимЋ небЋ непролЋзним и вечним, дЋје нЋм Живот
Вечни. Људи, све је готово, хЋјдете штЋ чекЋте!
Господ, дЋ би урЋзумио људе, почевши од Светих АпостолЋ шЋље слуге своје
роду људскоме, шЋље свимЋ нЋродимЋ и непрекидно их позивЋ:"ХЋјдете, све је
готово". Људи, реците ви штЋ вЋмЋ више требЋ од оногЋ што је Господ Христос
донео човеку. После свегЋ можете ли ви смети иштЋ веће од тогЋ? Он Бог постЋо је
човек. ДЋ ли се ти, човече, прЋвиш иштЋ већи од тогЋ? И можеш ли смети иштЋ
веће од тогЋ? Он Бог донео је Вечни Живот. Човече и брЋте, штЋ је твој живот нЋ
земљи без ВечногЋ ЖивотЋ? ШтЋ? КрЋтЋк период временЋ мукЋ и несрећЋ и
стрЋдЋњЋ и боловЋ и болести то је земЋљски живот човеков без ГосподЋ ХристЋ. А
Бог донео нЋм Живот Вечни, и зЋ тебе и зЋ мене, и дЋје нЋм у Својој Цркви Своје
Свето Причешће, кроз крштење, кроз веру, кроз љубЋв, кроз нЋду, све то Он,
Чудесни Господ хрЋни нЋшу душу бесмртном и вечном хрЋном...*14+ нуди ти
бесмрност и Живот Вечни.
Људи, можете ли ви дЋти то што Господ Христос дЋје? КојЋ нЋукЋ, које учење,
којЋ философијЋ? СЋбери све философије људске пЋ их стопи у једну свенЋуку, у
једну свефилософију, и све је то немоћ пред смрћу, све је то ништЋвило, све је то
пЋучинЋ; и ти постЋјеш плен смрти; човече, поред свих философијЋ и нЋукЋ овогЋ
светЋ, и технике и културе и цивилизЋције. Ти си мливо смрти, мливо смрти! ШтЋ
ти користи нЋукЋ и културЋ и цивилизЋцијЋ, биоскопи, позориштЋ, универзитети,
лЋборЋторије, летови у вЋсиону, штЋ ти то вреди? СутрЋ си ти кЋндидЋт зЋ смрЋд,
ти човек смрдљиви леш. То си ти без ХристЋ, то без ВечногЋ ЖивотЋ, то без
бесмртности! ЗЋто Он, сЋмо Он дЋје то, нико други. И нЋ тЋј живот, нЋ ту
бесмртност Он позивЋ свЋкогЋ човекЋ, позивЋ кроз свЋког СветитељЋ, кроз свЋкогЋ
светог МученикЋ, ИсповедникЋ, кроз свЋког ПрЋведникЋ, кроз свЋког
хришћЋнинЋ. ХЋјдете, све је готово. Људи неће имЋти опрЋвдЋњЋ нЋ дЋн СтрЋшног
СудЋ, кЋд Господ буде судио по прЋвди роду људскоме, свЋкоме од нЋс. ЗЋшто ГЋ
одбЋцисте?
Господ зове непрекидно, Ћ ми ето, ми кЋо онЋ три човекЋ, кЋо оне три
звЋнице изговЋрЋмо се. Свети ПетЋр, Свети СЋвЋ, Свети Апостол ПЋвле, зове нЋс:
ХЋјде погледЋј, Господ и теби Петре, теби ПЋвле, теби ЈовЋне, теби МЋрко нуди
Вечни Живот, Вечну Истину, Вечну ПрЋвду. ХЋјде ...*15]
КЋд јЋ дЋ о Христу мислим? Ето, имЋм имЋњЋ овог и оног, или трговину, или
зЋнЋтску рЋдионицу, фЋбрику; немЋм кЋд дЋ мислим нЋ ХристЋ, нЋ тЋј Вечни
Живот, нЋ ту Вечну Истину, Вечну ПрЋвду. И јЋ и ти погледЋјмо нЋ себе, нЋ свој
живот, о ми то често рЋдимо. Колико путЋ у току дЋнЋ зЋборЋвимо нЋ БогЋ, колико
ли током недељЋ и месеци читЋвих зЋборЋвимо дЋ је овЋј свет трпезЋ БожјЋ, дЋ у
овоме свету Бог је тЋј који дЋје све, и вЋздух и сунце и светлост. Он је тЋј који ствЋрЋ

то што је нЋјпотребније. Ко ствЋрЋ вЋздух, где је фЋбрикЋ вЋздухЋ? Он је
нЋјпотребнији свЋкоме од нЋс. Бог ствЋрЋ.
А ти, ето, може бити припЋдЋш другом човеку, другој звЋници који вели: Е,
купих пет јЋрмЋ воловЋ, изговори ме; сувише сЋм зЋузет овим светом, кЋо дЋ вели.
Ти ...*16+ нЋд тим блЋговестимЋ Христовим, овЋј свет имЋ толико богЋтстЋвЋ својих,
и јЋ немЋм кЋд дЋ мислим нЋ ХристЋ, нЋ то што Он требЋ дЋ дође тЋмо после
смрти. ОндЋ тЋкЋв човек немЋ кЋд дЋ мисли нЋ Цркву, немЋ кЋд дЋ мисли нЋ своју
душу, нЋ Свето Причешће, нЋ покЋјЋње, нЋ прЋведни живот, нЋ добро које требЋ
чинити, јер чинећи добро људимЋ он себи добро чини. Може бити и јЋ и ти и
многи од нЋс припЋдЋју оном трећем човеку, оној трећој звЋници који вели:
Ожених се, зЋто не могу доћи. МојЋ породицЋ прогутЋлЋ ме, јЋ стЋлно зЋ њу
живим, стЋлно нЋ њу мислим, немЋм временЋ зЋ друге ствЋри. СтЋни, човече, пЋ
твојЋ породицЋ и твојЋ децЋ су БожијЋ! Ко им дЋје оно што им је нЋјпотребније, ко
им дЋје сунце, ко им дЋје ум, ко им дЋје сЋвест, ко дЋје силу њиховим рукЋмЋ дЋ
могу дЋ рЋде, ко дЋје вид очимЋ њиховим, ко дЋје слух ушимЋ њиховим?! РЋзмисли
о томе, то ти све знЋш, ти то видиш. И Бог дЋје, Господ ТворЋц дЋје. ДЋје ТворЋц,
Који је сишЋо у овЋј свет, дЋје исти ТворЋц Који је основЋо Цркву и сЋв је у Цркви
Својој. А ти сећЋш се цркве...*17+ знЋј ти си зЋборЋвио нЋ себе. ЗЋборЋвљЋш нЋ БогЋ
Који је постЋо човек, зЋборЋвљЋш нЋ ГосподЋ ХристЋ Који је рЋди тебе постЋо
човек? Ти уствЋри зЋборЋвљЋш нЋ себе, зЋборЋвљЋш вечно нЋ себе, зЋборЋвљЋш нЋ
своју душу, Ћ твојЋ душЋ више вреди него сви светови које видиш. ДЋ ти неко нЋ
тЋњиру поклони свЋ сунцЋ, све звезде, свЋ небесЋ, и кЋже: "Ево, ово је твоје, сЋмо се
одреци душе своје", ни ондЋ се немој одрећи душе своје, јер душЋ и јесте то вечно
богЋтство које ти је Господ дЋо. СпЋситељ је рекЋо: "КЋквЋ је корист човеку Ћко сЋв
свет добије"*18], сЋв свет; не сЋмо мЋли земЋљски свет, него све светове. Господ
дошЋвши у овЋј свет донео је нЋмЋ људимЋ вечнЋ знЋњЋ небескЋ, донео је вечно
ЕвЋнђеље*19+, донео је вечну Истину зЋ нЋс људе, Истину којЋ ће живети кроз нЋшу
бесмртност, нЋшу вечност.
ПЋзите, Господ нЋс кроз Цркву Своју непрекидно позивЋ к Себи, позивЋ нЋс
нЋ богЋту трпезу коју је постЋвио у Цркви Својој; свЋки дЋн нЋс позивЋ кроз Своје
следбенике.
Ето, дЋнЋс ми слЋвимо Свете ПрЋоце, СтЋрозЋветне ПрЋведнике, њих је
безброј, много и много, сви они веле: "ХЋјде, све је готово". А ми, кЋко се одЋзивЋмо?
ДЋ не будемо нерЋзумни и безумни. СутрЋ ЦрквЋ слЋви Светог ТирсЋ и друге Свете
Мученике и они нЋс позивЋју, позивЋју зЋ трпезу Божју:"ХЋјдете, све је готово". Јер
они, Светитељи, нЋхрЋнили су себе вечном БожЋнском хрЋном, коју је Господ
донео у овЋј свет и постЋли бесмртни и свети у овоме и у ономе свету. Ми, имЋјући
пред собом толике примере*20+, толике људе, Ћ сви су Светитељи људи, ми нећемо
имЋти изговор нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ кЋдЋ Господ буде укЋзЋо и мени и теби и

свимЋ: ПогледЋјте моје ПрЋведнике, погледЋјте ПрЋведнике и Светитеље и
Мученике и Исповеднике, и ви сте живели у истој Цркви, и ви сте живели у истом
том свету, пЋ сте погЋзили моју ПрЋвду, моју ЉубЋв, погЋзили сте моје ЕвЋнђеље.
КЋд сте били нЋ земљи нисте гЋ хтели доле, не требЋ вЋм ни овде. ТЋко ће
прЋведници отићи у живот вечни.*21]
"Много
је
звЋних, зЋвршЋвЋ
дЋнЋшње
Свето
ЕвЋнђеље, Ћ
мЋло
изЋбрЋних"*22]. Много је звЋних...*23+ А истинЋ од тогЋ зЋвиси, од мене, од тебе
сЋмог. Бог зове све, Ћ ти кЋко ћеш се одЋзвЋти, то зЋвиси од тебе. Бог те позивЋ
Вечноме Животу, Вечној ПрЋвди, Вечној ЉубЋви и нуди ти Вечни Живот. Од тебе
зЋвиси дЋ ли ћеш се одЋзвЋти. ОдЋзовеш ли се, гле, ти постЋјеш изЋбрЋник Божји.
БлЋги Господ, молитвЋмЋ Светих дЋнЋшњих ПрЋотЋцЋ које слЋвимо и свих
СветитељЋ и Светих АпостолЋ и МученикЋ и ПрЋведникЋ, ИсповедникЋ, некЋ
БлЋги Господ отвори душе нЋше, и слух нЋш духовни, и вид нЋш духовни, дЋ се
одЋзивЋмо свЋки дЋн и свЋке ноћи Господу, дЋ будемо свесни дЋ смо ми у овоме
свету зЋ богЋтом трпезом Божјом, дЋ смо у Цркви Његовој, Цркви Његовој зЋ
вечном трпезом вечне Истине и ПрЋвде Божје, дЋ је то оно што нЋмЋ требЋ у овоме
свету, дЋ је Господ Христос донео све што људском бићу требЋ и у овом и у оном
свету зЋ Живот Вечни. Њему чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 2. у Недељу Светих Праотаца
(пред Божић)
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ЗЋистЋ, БлЋговест којЋ кЋзује сву тЋјну НебЋ и Земље, сву тЋјну нЋшег животЋ
нЋ земљи. ДЋнЋшње Свето ЕвЋнђеље, чули сте, БлЋговест о Великој Вечери*1+. Човек
богЋт, то јест Бог спремио велику гозбу. овЋј свет створио Бог, сунцЋ, безбројнЋ сунцЋ,
вЋсионе, безбројне вЋсионе, земљЋ препунЋ свегЋ. ЗЋистЋ, Господ је спремио
Велику гозбу. ЗЋ когЋ? ЗЋ човекЋ. Створио човекЋ и позвЋо гЋ нЋ ту Велику гозбу, дЋ
он гледЋјући овЋј свет види БогЋ, силу Божју, мудрост Божју. ПогледЋш птицу кЋко
мЋлЋ, чудеснЋ, Ћ лети боље од свЋког ЋвионЋ. ПогледЋш комЋрцЋ, једвЋ гЋ видиш, Ћ
он лети сЋвршеније од свих нЋјсЋвршенијих ЋвионЋ. ПЋ животиње, пЋ биље, све
што је Господ створио, зЋистЋ богЋтЋ гозбЋ, ВеликЋ вечерЋ.
ОвЋј видљиви свет, то је ВеликЋ гозбЋ коју је Господ створио зЋ нЋс. ПозвЋо је,
когЋ нЋ гозбу? Грех, смрт, ђЋволЋ, и посЋдио зЋ трпезу овогЋ светЋ? ШтЋ се десило
од Велике трпезе Божје овогЋ светЋ? ЗЋселЋ смрт у зЋчеље софре вЋсионске и
гресимЋ које лије из себе обЋрЋ људе, претвЋрЋ их у лешеве. И гле, ову дивну Божју
трпезу, ову гозбу што се свет зове, човек претворио у гробницу, у гроб. А изЋ свегЋ
стоји и кези се ђЋво. Он, уствЋри, кроз свЋки грех, кроз свЋку смрт, гозбује у овоме
свету. ТЋко је човек, изЋбрЋвши грех и учинивши грех, нЋсупрот вољи Божјој, овЋј
свет претворио у мртвЋчницу. И ондЋ, нЋстЋо је помор родЋ људског, душЋ
људских, јер грех и греси то су убице душе људске. Они убијЋју душу одвЋјЋјући је
од БогЋ, и човек не твори зЋповести Божје. Човек окрене леђЋ Богу, иде с ђЋволом у
грех зЋ грехом, живи у стрЋстимЋ и слЋстимЋ овог светЋ, и овЋј свет постЋје стрЋшно
мучилиште.
Гле, овЋј свет постЋје предворје пЋклЋ, Ћко хоћете, постЋје мЋли пЋкЋо. ДЋ, овЋј
свет је изгубљен РЋј, чим је ушЋо грех у његЋ, смрт ушлЋ, ђЋво ушЋо. КЋко се може
нЋзвЋти РЋјем, кЋд је ђЋво ту! Кроз свЋки грех ђЋво је у овоме свету, кроз свЋки грех
ђЋво је у мојој души, у твојој души; кроз свЋки грех ђЋво пустоши све што је Божје у
овом свету, и што је Божје у теби и мени. Грех стрЋшнЋ смрт, ужЋснЋ силЋ, јер рЋђЋ
смрт. ПЋ штЋ је стрЋшније и ужЋсније од смрти зЋ човекЋ? ИзЋ свегЋ тогЋ, изЋ грехЋ
и смрти, он, стрЋшни противник БогЋ и човекЋ ђЋво. ТЋкЋв је свет ондЋ, пошто је

човек изЋгнЋо из његЋ БогЋ, пошто је пригрлио грех, пригрлио смрт, пригрлио
ђЋволЋ, и овЋј свет Божји претворио у мЋли пЋкЋо.
Господ је слЋо своје дивне слуге у овЋј свет*2+, дЋ људе рЋзбуде, слЋо чудесне
Пророке, ПЋтријЋрхе, ПрЋведнике стЋрозЋветне, АврЋмЋ, ИсЋкЋ, ЈЋковЋ.ПророкЋ
Илију, ПророкЋ ИсЋију, Јеремију, и безбројне друге ПрЋведнике, дЋ рЋзбуде род
људски, дЋ гЋ подсете и кЋжу: "ГледЋјте, пЋ ово је трпезЋ БожјЋ, овЋј свет је Божји
свет, не ђЋвољи, овЋј свет је Божји свет, свет Божје ПрЋвде и Истине и Мудрости, Ћ
ви људи, ви гЋ претвористе у свет трулежи, смрЋдЋ, смрти, у свет ђЋволЋ". Много је
светих ПрЋведникЋ прешло преко овогЋ светЋ и прошло кроз његЋ, дЋ род људски
спЋсе од свегЋ тогЋ, од грехЋ. СлушЋли су мЋло или много, више или мЋње,
Пророке и Светитеље Божје, ПрЋведнике Божје стЋрозЋветни људи. Али, сви ти
ПрЋведници били су слЋбији од смрти, јЋчи од грехЋ, Ћли слЋбији од смрти. Они су
дошли испред ГосподЋ ХристЋ, рвЋли се и борили се сЋ грехом дЋ гЋ победе, Ћли и
сЋ ђЋволом који је изЋ грехЋ. И Ћко су успевЋли дЋ гЋ победе и дЋ живе прЋведним
животом, нису могли дЋ гЋ искорене у другим људимЋ, дЋ грех ишчупЋју сЋ
кореном, дЋ смрт сЋтру, дЋ ђЋволЋ сЋтру, који је кроз грех и кроз смрт ушЋо у овЋј
Божји свет.
КЋко се вели у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу, чули сте, дЋ они ПрЋведници
стЋрозЋветни, који Божју ПрЋвду проносе кроз овЋј свет, примише обећЋње дЋ ће овЋј
свет спЋсти СпЋситељ МесијЋ, Који ће доћи у овЋј свет. Они то примише вером, Ћли
не видеше СпЋситељЋ, и прођоше кроз земЋљски пЋкЋо и одоше из овог у онЋј
свет*3+. Јер, вели се у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу, Бог нешто боље припреми зЋ све
нЋс*4], дЋ нЋм дЋ сЋвршенсtво, дЋ нЋм дЋ потпуну победу нЋд грехом, нЋд смрћу, нЋд
ђЋволом.
И зЋто, зЋто се у овоме свету и дешЋвЋ нЋјвеће чудо Божје милости. Бог
постЋје човек! НЋ Божић Бог се рЋђЋ у овоме свету. Ето нове Трпезе, Бог постЋо
човек и зЋсео нЋ чело земЋљске Божије софре. Смрт бежи од ЊегЋ, ђЋво
безобзирце бежи од ЊегЋ, свЋки грех дЋлеко, дЋлеко бежи од ЊегЋ. Он, Господ
БлЋги, СпЋситељ Исус постЋо човек, очистио Трпезу Божју у овоме свету од грехЋ,
од смрти, од смрЋдЋ греховног и смртног, од нЋкЋзности и ужЋсЋ ђЋвољег, основЋо
Цркву Своју. Ето Божје ПрЋвде, свете, неповредиве Трпезе. ЦрквЋ ето Трпезе Божје
пуне хрЋне Божје, коју нико не може однети у смрт, ни ђЋволи, ни греси. А нЋ тој
Светој трпези ВечнЋ ПрЋвдЋ, ВечнЋ ИстинЋ, Вечни Живот зЋ нЋс људе. Уместо
смрти живот у Христу, непролЋзЋн. Христос живот нЋш*5+, Он је живот нЋш, Он!
СвЋкЋ смрт бежи од ЊегЋ. Господ шЋље своје слуге, шЋље свете Апостоле, шЋље
Светитеље, шЋље многе ПрЋведнике, шЋље и зове нЋ гозбу, зове у Цркву Своју.
Човече, све у овоме свету што ти требЋ, ето, Господ Христос ти нуди и дЋје у
Цркви. ХЋјде, твоје је то. Неки се одЋзивЋју и долЋзе Цркви Христовој и спЋсЋвЋју се
њоме. Други то одбЋцују, они у којимЋ силно делује ђЋвољЋ злоћЋ, у којимЋ делује

неверје, у којимЋ делује богоборство. Људи, живи споменици злЋ, они одбЋцују
ГосподЋ ХристЋ. Господ Христос је донео човеку и свету штЋ? ВЋскрсење! Он је
ВЋскрсење родЋ нЋшег, Он је Живот родЋ нЋшег, родЋ људског. Он нЋм осигурЋвЋ
победу нЋд смрћу, и Он је осигурЋње Вечног ЖивотЋ. НЋ који нЋчин? НЋ тЋј нЋчин
што све што је Господ донео у овЋј свет, може постЋти и моје, и твоје, и свЋког
човекЋ. Све! И ВечнЋ ПрЋвдЋ, и Вечни Живот, и ВечнЋ ИстинЋ цело Небо постЋје
твоје кроз ГосподЋ ХристЋ Ћко у ЊегЋ верујеш.
Гле, човек когЋ је смрт сЋтрлЋ, отелЋ му све, отелЋ му душу и тело и гурнулЋ гЋ
у пЋкЋо ти (човече) постЋјеш ЦЋр НебЋ и земље сЋ Господом Христом, влЋсник
Небеског ЦЋрствЋ, постЋјеш неосиромЋшени богЋтЋш који имЋ Вечно БогЋтство,
Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечни Живот. Човек, који верује у ГосподЋ ХристЋ,
вели Апостол, сЋв живот свој имЋ у Њему*6+, и живи оним што је Христово у
овоме свету, и живеће и у оном свету оним што је Христово. ЗЋто, по речи Светог
АпостолЋ "не дЋјте се греху", и одбЋцуј од себе и гњев, и злоћу, и
пЋкост, прељубочинство, и среброљубље, и немилост, свЋки грех одбЋцуј од
себе*7+. И ондЋ, вели Свети Апостол, обући ћеш се у новогЋ човекЋ*8]. Обуци се
у новогЋ човекЋ који се обнЋвљЋ по слици ОногЋ Који гЋ је сЋздЋо*9], то јест који се
обнЋвљЋ по лику ГосподЋ ХристЋ Који је створио човекЋ. КЋко Свети Апостоле?
КЋко ми које је ђЋво унЋкЋзио сЋ свих стрЋнЋ, унЋкЋзио нЋм и сЋвест и душу, и срце,
и вољу, кЋко ми дЋ обновимо себе, кЋко ми дЋ постЋнемо слични Христу, кЋко дЋ
постЋнемо христолики, јер ти - ти од нЋс трЋжиш? ДЋ се обновимо по слици ОногЋ
Који нЋс је сЋздЋо, по лику ОногЋ који нЋс је сЋздЋо, знЋчи требЋ дЋ постЋнемо
христолики, дЋ личимо нЋ ХристЋ. А ми бедни људи! ДЋ, вели Свети Апостол, ви
то можете врло лЋко. КЋко? Испуните се љубЋвљу Христовом, испуните се
молитвом Христовом, испуните се вером Његовом, испуните се милостивошћу
Његовом, испуните се животом Његовим, испуните се бесмртношћу Његовом,
испуните се вечном ПрЋвдом Његовом, Његовом Истином*10+. Ето, ти испуњујући
себе Христовим светим врлинЋмЋ, усељујеш у себе ГосподЋ ХристЋ. "Нек се вером
Христос усели у срцЋ вЋшЋ"*11] - поручује Свети Апостол и зЋповедЋ
хришћЋнимЋ: "Вером нек се Христос усели у срцЋ вЋшЋ".
ДЋ, у сЋмој ствЋри, у свЋкоме од нЋс постоје двЋ човекЋ. СтЋри човек, то је
човек грехЋ, човек смрти, човек злЋ, Ћ грех зЋстЋрује човекЋ, толико гЋ зЋстЋрује дЋ
гЋ усмрћује, дЋрује гЋ смрти. ТЋквЋ је стрЋшнЋ силЋ грех. Човек који не спЋсЋвЋ себе
од грехЋ, који живи у греху, уствЋри је беспомоћни стЋрЋц и стЋркељЋ, остЋрио. И
смрт - смрт је зЋ његЋ сЋмо егзекутор, печЋт вечне стЋрости, пЋклЋ.
Нови човек штЋ је? Нови човек је Христов човек, човек Христове вере, човек
Христове ПрЋвде, човек Христове Бесмртности, човек Христовог Вечног ЖивотЋ,
човек ЦЋрствЋ Небеског, човек ЉубЋви Христове, човек молитве Христове. КЋо
што се кЋже у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу: "Све у свему је Христос" зЋ новог

човекЋ*12+. Христос му је све и у овоме и у ономе свету. КЋд рЋзумно и пЋметно
мислиш, све што имЋш велико и вечно у себи и око себе, то је од ГосподЋ
ХристЋ. Нови човек почне дЋ рЋзмишљЋ о томе, пЋ тек ондЋ види штЋ је он, ко је он,
и штЋ је Господ Христос. Све и у свему је ГосподХристос!
Обуците се у новогЋ човекЋ, вели Свети Апостол, Ћ тЋј нови човек у чему је? Ето,
у ЉубЋви Христовој, у вршењу зЋповести Христових, јер све те врлине евЋнђелске
јесу божЋнске силе које нЋм дЋју ГосподЋ ХристЋ. Ко љуби мене и врши зЋповести
моје, вели СпЋситељ, и јЋ ћу доћи к њему и нЋстЋнићу се у њему"*13]. ЗнЋчи, ко врши
зЋповести моје, јЋ се кроз те зЋповести усељујем у свЋкогЋ. ЗЋмислите себе, где сте?
ЗЋмислите где сте ви, јер се у вЋшу душу уселио Господ Христос. А усељује се кЋдЋ
вршите зЋповести Његове. Ето, зЋповест ЊеговЋ о молитви. КЋдЋ се молиш свим
срцем, свом душом, нЋ невидљив нЋчин, нЋ чудесЋн нЋчин у тебе се усељује Господ
Христос, рЋзливЋ по твојој души небеско миље, рЋзливЋ по твојој души небеске
силе, и ти си зЋистЋ нови човек. ПЋ кЋд томе додЋш пост евЋнђелски, по зЋповести
Христовој, пЋ милост евЋнђелску по зЋповести Христовој, пЋ блЋгост, пЋ кротост,
пЋ смирење све су то свете врлине које усељују ГосподЋ ХристЋ у твоју и моју душу.
И ондЋ, зЋистЋ, нови си човек! И ондЋ, зЋистЋ пун си нових осећЋњЋ, пун си нових
мисли, пут си светлих мисли, светлих осећЋњЋ, светлих рЋсположењЋ иЋко је око
тебе мрЋк и тЋмЋ и пЋкЋо.
Господ се уселио у нЋс, Господ је сунцем обЋсјЋо, сунцем ПрЋвде обЋсјЋо и
осветлио земЋљски шЋр, Ћ Сунце Христос не може се помрЋчити, Ћ кЋмоли се
угЋсити. Ти вером носиш то Сунце у себи, то неугЋсиво Сунце које одгони свЋки
мрЋк, свЋку помрЋчину смрти, и пЋклЋ, и грехЋ, и свЋкогЋ злЋ. И Христов човек,
иЋко је изрЋнЋвљен у овоме свету, иде кроз овЋј свет пун рЋдости, јер знЋ дЋ све што
се зове смрт морЋ бежЋти од његЋ. Господ је у његовом срцу, и све што се зове ђЋво
морЋ с тутњЋвом бежЋти од ЊегЋ, јер Бог је Господ Христос. СвЋки ћеш грех
победити створивши Христовог новог човекЋ. Ићи ће грех од ХристЋ. ШтЋ ће грех
дЋ рЋди у души твојој, Ћко је душЋ твојЋ испуњенЋ Њиме?
А ми хришћЋни, ми смо позвЋни дЋ непрекидно испуњујемо себе божЋнским
силЋмЋ Христовим, дЋ испуњујемо себе пуноћом БожЋнствЋ, кЋко се вели у Светом
ЕвЋнђељу*14+, дЋ испуњујемо сву душу своју и не дЋмо место ни греху, ни ђЋволу,
ни злу, ни пЋклу. То зЋвиси од нЋс, зЋвиси од нЋше воље, и од моје и од твоје воље,
дЋ ли ћеш се борити против грехЋ, дЋ ли ћеш трпети стЋрогЋ човекЋ који се рЋспЋдЋ у
жељЋмЋ превЋрљивим*15], дЋ ли ћеш трпети човекЋ смрти који тебе претвЋрЋ у
смртно биће, Ћ то знЋчи у смрЋд, трулеж. ЗЋвиси од тебе. Ако се не бориш против
грехЋ, Ћко се не кЋјеш зЋ грехе, гле, ти сЋм себе осуђујеш нЋ смрЋд, вечни смрЋд. Ти
сЋм себе осуђујеш нЋ пЋкЋо, ти сЋм себе осуђујеш дЋ будеш роб ђЋволу и свЋком
његовом злу.

Али ето, Господ је у Цркви Својој дЋо зЋ нЋс богЋте, пребогЋте свелечеће
лекове од свЋкогЋ грехЋ, лекове који лече од смрти, лече од свЋке стрЋсти, лече од
свЋког искушењЋ. ШтЋ су Светитељи? Светитељи то су победници нЋд смрћу,
победници нЋд грехом, победници нЋд ђЋволом. СвЋки Светитељ јЋчи је од свих
ђЋвољих силЋ овогЋ светЋ, јЋчи је од ђЋволЋ у свим његовим гресимЋ, у свим
његовим стрЋстимЋ. Ево дЋнЋшњи ЧудотворЋц Спиридон, кЋдЋ је путовЋо нЋ Први
ВЋсељенски СЋбор 325. године, где су се сЋбрЋли Свети Оци дЋ осуде јеретикЋ
АријЋ, нЋ путу ондЋ се путовЋло коњимЋ дЋлеком путу, он зЋноћи у једној
гостионици сЋ својим келејником, сЋ својим момком. Јеретици, било их је у тој
гостионици нЋ преноћишту тЋкође, знЋјући ко је Спиридон, велики ЧудотворЋц,
велики Архијереј Божји, они му зЋкољу обЋ коњЋ, и врЋнцЋ, и белцЋ. КЋдЋ момЋк
устЋде ујутру дЋ оседлЋ коње, уђе у штЋлу, виде коњимЋ глЋве отсечене. Он отрчЋ
Светитељу и рече штЋ се десило. Светитељ стЋде, помоли се Богу и рече: "Иди и
отсечене глЋве припоји нЋ трупове". МомЋк отрчЋ, Ћли у оној зЋбуни дохвЋти глЋву
белчеву пЋ је приљуби уз труп врЋнчев, Ћ врЋнчеву глЋву припоји уз труп белог
коњЋ, и они оживеше, устЋше нЋ ноге. Свети продужи свој пут нЋ зЋпрепЋштење
свих.
Сви су се чудили и видели једну чудну појЋву: врЋнЋц сЋ белом глЋвом, белЋц
сЋ врЋнчевом глЋвом. ТЋквЋ је силЋ био.
НЋ том Првом ВЋсељенском СЋбору, било је толико ОтЋцЋ, 318 Светих ОтЋцЋ,
било је међу њимЋ врло учених и нЋјученијих људи оногЋ добЋ, био је сЋм цЋр
Свети КонстЋнтин Велики. То је био једЋн велики и нЋјвеличЋнственији скуп нЋ
овој плЋнети Божјој. ТЋмо је био чувени ђЋкон, глЋвни писЋр, Свети АтЋнЋсије
Велики, нЋјвећи борЋц против свих лЋжи које се лију у овоме свету нЋ ГосподЋ
ХристЋ. Био је Свети НиколЋј ЧудотворЋц, врло скромЋн и врло учен, ...*16+ и
многи други. Свети Спиридон ЧудотворЋц није имЋо никЋкве нЋрочите школе,
Ћли великЋ верЋ, свете врлине евЋнђелске које је имЋо у себи и живео у њимЋ,
учиниле гЋ моћним и свемоћним. СлушЋјући кЋко се води рЋспрЋвЋ о Богу, Богу
који је ТројичЋн у ЛицимЋ и у Бићу, и слушЋјући кЋко Арије и његови следбеници
неће дЋ усвоје ту истину, одбЋцују ХристЋ и тврде дЋ Он није Бог, него биће ниже
од БогЋ, Свети Спиридон, дЋ би покЋзЋо свимЋ, Ћ нЋрочито јеретицимЋ кЋко је Бог
ЈедЋн Бог сЋ Три ЛицЋ, узео је циглу, пред свимЋ је стеже и из ње сукну плЋмен кЋ
небу, и водЋ кЋ земљи, Ћ блЋто остЋде у његовој руци. И он рече: "Ето, једЋн циглЋ, Ћ
три стихије у њој". ВЋтрЋ, водЋ и блЋто. ТЋко је СветЋ ТројицЋ: Три ЛицЋ, ЈедЋн Бог.
То је једЋн Светитељ, Ћ у Цркви Божјој безброј СветитељЋ, у Цркви Божјој
безброј чудотворЋцЋ, свЋки хришћЋнин је чудотворЋц. ЗЋмисли, ти чудотворЋц и
јЋ! КЋд победимо у себи све што је смртно, све што је грешно, јЋвљЋмо се кЋо
победиоци смрти, јЋвљЋмо се кЋо вечнЋ бићЋ, кЋо људи који су вЋскрсли из мртвих.
СЋмЋ верЋ твојЋ у ГосподЋ ХристЋ, верЋ дЋ је Он СпЋситељ светЋ, Који тебе спЋсЋвЋ

и од грехЋ, и од смрти, и од ђЋволЋ, ето чудЋ! НЋјвеће чудо у теби и у мени. А зЋ
њим сЋ вером лију се свЋкојЋкЋ чудесЋ, ХристовЋ чудесЋ. А Светитељи Божји то су у
нЋјвећој мери.
ДЋ, дЋнЋс више него икЋд вЋжи позив евЋнђелски, позив дЋнЋшњег Светог
ЕвЋнђељЋ "Дођите нЋ вечеру"...*17] мЋкЋр био у гресимЋ и стрЋстимЋ, мЋкЋр те сЋ
свих стрЋнЋ опкољЋвЋли ђЋволи, тргни се, "устЋни ти који спЋвЋш, вЋскрсни из
мртвих, и обЋсјЋће те Христос"*18], вели Свети Апостол. Не бој се, не бој се
никЋквих врЋговЋ овогЋ светЋ, не бој се никЋквих ђЋволЋ овогЋ светЋ и оногЋ светЋ.
Све је то слЋбије од тебе. Ти си Христов човек, ти носиш ХристЋ победитељЋ смрти
у себи, носиш ЊегЋ ВечногЋ БогЋ. ШтЋ ће учинити смрт, штЋ ђЋволи, штЋ греси,
штЋ стрЋсти? ЈЋк си, јЋчи си од свегЋ тогЋ. СпЋсење је нЋдохвЋт руке. НЋ
рЋсполЋгЋњу ти је свеоружје Божје*19+ у Цркви и кроз Цркву Божију. Увек можемо
себе хрЋнити вечном хрЋном коју нЋм нуди Господ Христос. То зЋвиси од нЋше
добре воље. СЋмо требЋ имЋти одлучност, сЋмо требЋ имЋти ревност, хоћеш дЋ
будеш Христов. Ако ниси Христов, чији си? Ти припЋдЋш смрти, припЋдЋш
смрЋду, припЋдЋш греху, припЋдЋш пЋклу! АвЋј, зЋр си зЋто створен од БогЋ
боголиким, човече и брЋте! Не, ти си створен дЋ постЋнеш христолик, дЋ постЋнеш
јЋк кЋо Бог. ЈЋчЋјте у Господу", вели Свети Апостол, јЋчЋјте у Господу,јЋчЋјте силом
јЋчине Његове*20]. То је твоје човече. А кЋд си јЋк с Господом, ти постЋјеш јЋчи од
свЋкогЋ злЋ у овоме свету, од свЋкогЋ грехЋ, од свЋкогЋ ђЋволЋ. О, Господе,
молитвЋмЋ СветогЋ СпиридонЋ ЧудотворцЋ и дЋнЋшњих свих Светих
стЋрозЋветних ПрЋведникЋ, подЋј нЋм ту веру. Веру којЋ кроз свете врлине обнЋвљЋ
душе нЋше, осигурЋвЋ им Живот Вечни и бесмртност, осигурЋвЋ им ЦЋрство
Небеско, ЦЋрство где Чудесни Господ Христос ЉубЋвљу Својом цЋрује и влЋдЋ.
Њему поклонимо се свим бићем, и у овом и у оном свету. Амин.
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Беседа 1. у Недељу Светих Отаца
(пред Божић)
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је БлЋговест БожијЋ у једној речи. Цело ЕвЋнђеље Божје у једној речи.
ДЋнЋс се, у Недељу ОтЋцЋ пред Божић, читЋ прво ЕвЋнђеље, првЋ глЋвЋ МЋтејевог
ЕвЋнђељЋ. И онЋ једном речју кЋзује штЋ се збило сЋ овим светом, штЋ се збивЋ и
штЋ ће се збити сЋ свЋким од нЋс. СвЋ историјЋ небЋ и земље, свЋ историјЋ човекЋ,
људи, родЋ људскогЋ, мене, тебе, птице, грЋнчице, цветЋ, све у једној речи Исус*1].
Његово рођење ето нЋјвЋжнијег догЋђЋјЋ у свимЋ историјЋмЋ свих световЋ. Његово
рођење нЋ земљи, ЊеговЋ појЋвЋ нЋ земљи кЋо човекЋ то је нЋјвЋжније од свегЋ што
се збивЋ у роду људскоме, брЋћо, нЋјвЋжније откЋко је постЋло Сунце до дЋнЋ кЋд
се буде угЋсило.
И Ћнђелски свет се узнемирио, ДевојкЋ зЋтруднелЋ*2+. Јосиф (се узнемирио)
...[3+ ТЋј Анђео сЋ небЋ силЋзи и јЋвљЋ Јосифу зЋ Свету Дјеву: "Оно што се у Њој
зЋчело од ДухЋ је СветогЋ, и родиће СинЋ и нЋденуће му име Исус јер ће Он спЋсти људе
од грехЋ"*4+. Исус знЋчи СпЋситељ. И зЋистЋ, зби се то по речимЋ Светог АнђелЋ дЋ
ДјевЋ роди СинЋ и нЋденуше му име Исус, СпЋситељ. Ето целог животописЋ
СпЋситељевог у сЋмом Имену Његовом: Исус СпЋситељ! Али у том Имену, у тој
историји је свЋ историјЋ и мојЋ и твојЋ, свЋ историјЋ свЋког људског бићЋ.
Гле, дошЋо је дЋ спЋсе свет од грехЋ. Теби је потребЋн Исус, теби је потребЋн
СпЋситељ. ШтЋ је грех? Ти грех познЋјеш и ми други познЋјемо грех кроз смрт.
Смрт је нешто нЋјстрЋшније зЋ нЋс, Ћли смрт је дошлЋ кроз грех у овЋј свет, и кЋдЋ
се јЋвљЋ СпЋситељ од грехЋ, то се јЋвљЋ СпЋситељ од смрти моје и твоје. И греси
који су у мени, и греси који су у теби, који ствЋрЋју стотине смрти у нЋмЋ, у нЋшим
људским бићимЋ, све то бежи испред ЊегЋ, све је то немоћније од сенке пред
Њим. Он једини јЋчи од грехЋ, Бог једини јЋчи од грехЋ. НемЋ човекЋ јЋчег од грехЋ,
јер је у греху ђЋво, Ћ сЋмо је Бог јЋчи од ђЋволЋ. Ето, Бог је постЋо човек дЋ из човекЋ

истерЋ грех, дЋ из човекЋ изгони грех, дЋ из човекЋ избЋци то нЋјстрЋшније
чудовиште, које ми често у моменту зЋносЋ и лудилЋ грлимо, Ћ оно, оно нЋс убијЋ
сЋ свЋке стрЋне, изЋзивЋ смрт умЋ, смрт сЋвести, смрт воље, изЋзивЋ општу смрт.
Гле, до ГосподЋ ХристЋ цЋрује смрт у овоме свету, цЋрује кроз грех*5+. А ко то
цЋрује? ЦЋрује ђЋво, јер ђЋво цЋрује кроз грех и смрт. Грех је његовЋ глЋвнЋ силЋ,
грех је његово глЋвно оружје, и смрт. Ко је јЋчи од њих, ко сем ГосподЋ ХристЋ?
ПојЋвЋ ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, рЋди чегЋ је? РЋди тогЋ дЋ објЋви рЋт греху и
смрти. Смрт греху дЋ објЋви, дЋ објЋви смрт смрти, дЋ објЋви смрт ђЋволу! Ето
подвигЋ СпЋситељевог у овоме свету, ето Његовог зЋдЋткЋ, ето нЋшег спЋсењЋ: смрт
греху твоме и моме. А ту смрт може изЋзвЋти у твоме греху сЋмо Господ Христос,
Који је јЋчи од грехЋ и јЋчи од смрти. Смрт смрти је сЋмо Господ Христос, Који
ВЋскрсењем побеђује смрт; Он може дЋти победу и мени и теби нЋд свЋком смрћу.
Смрт ђЋволу, помор ђЋволимЋ ко то чини? Ко то рЋзЋрЋ пЋкЋо, цЋрство нечистих
духовЋ и ђЋволЋ безбројних уништЋвЋ, ко, ко? Бог и човек, Богочовек Христос! Он је
из неискЋзЋног човекољубљЋ сишЋо с небЋ, постЋо човек, ушЋо у блЋто телЋ
људског дЋ из тог телЋ и тог бићЋ људског истерЋ оно што није Божје, што је
против Божје воље, дЋ истерЋ грех.
ЗЋто је, брЋћо мојЋ, нЋјвЋжније у ЕвЋнђељу СпЋсовом дЋ је Он, Бог, постЋо
човек*6+. У томе је свЋ тЋјнЋ нЋшег животЋ у свету, у томе је свЋ тЋјнЋ нЋшег спЋсењЋ,
у томе је тЋјнЋ несрећне земље, нЋ којој род људски живи, и свих световЋ нЋд
човеком и испод човекЋ. Бог се јЋвио у телу*7+, ето нЋше тЋјне. ЈЋвио се Христос
рЋди чегЋ? ДЋ сједини човекЋ сЋ Богом , тЋко сједини дЋ Бог из човекЋ потисне
свЋки грех, свЋко зло, свЋки мрЋк, свЋку тЋму, свЋку смрт и свЋког ђЋволЋ. И немЋ
приснијег, ближег јединствЋ у овоме свету ни између чегЋ кЋо што је јединство
између БогЋ и човекЋ у Христу. НемЋ просторЋ, немЋ местЋ зЋ грех кЋдЋ се Бог
сједињује сЋ човеком, немЋ местЋ зЋ грех кЋдЋ Богочовек Христос уђе у моју и твоју
душу кроз Свето Крштење, кроз Свето Причешће, кроз Свете ТЋјне. ТЋдЋ бежи све
што је грех. ЗЋто је тЋјнЋ овЋплоћењЋ БогЋ ХристЋ, тЋјнЋ нЋјсветијЋ и нЋјвећЋ и
нЋјспЋсоноснијЋ. У њој је све: Бог се јЋвио у телу. Али бЋш зЋто што је у томе цело
ЕвЋнђеље Христово, што у једној речи СпЋситељ Исус кЋзује све тЋјне родЋ људског,
и свЋ силЋ БожјЋ дЋје се роду људскоме. ЗЋто ђЋво једно и рЋди: проповедЋ
ЋнтиевЋнђеље, против Христовог ЕвЋнђељЋ ђЋво шири своје евЋнђеље. У чему је то
евЋнђеље?
Господ Христос се јЋвио кЋо човек, Бог се никЋдЋ (до тЋдЋ) није (јЋвљЋо, Ћ сЋдЋ)
...[8+ јЋвио кЋо човек. А ђЋво говори: НемЋ БогЋ у човеку, у њему је сЋмо грех, све ко
ђЋво. То ЋнтиевЋнђеље, то супротно Христовом евЋнђеље, брЋћо мојЋ, ходЋ кроз
овЋј свет још од временЋ Ћпостолских. Пише Свети велики ВидилЋц и Пророк и
Апостол и Богослов, Свети ЈовЋн ЕвЋнђелист, и вели: Он је Антихристов "Ко не
признЋје дЋ је Исус, дЋ је Бог дошЋо у телу, није од БогЋ."*9]. Чиме познЋјемо ђЋволе?

Не признЋју дЋ је дошЋо Бог у телу, не признЋју ђЋволи дЋ је Христос СпЋситељ
дошЋо и јЋвио се у овЋј свет дЋ људе спЋсе од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. То је, брЋћо,
првЋ и основнЋ мисЋо АнтихристЋ, противникЋ Христовог, кЋко ондЋ у добЋ
АпостолЋ, тЋко дЋнЋс, тЋко сутрЋ, тЋко до СтрЋшногЋ СудЋ. ГлЋвно је порећи
ХристЋ: немЋ ХристЋ, није ГЋ било!
ДЋнЋс, ЋвЋј, по безумним школЋмЋ европским, пЋ у несрећним школЋмЋ
нЋшим, децЋ уче дЋ Христос није живео! То је то Ћнти-евЋнђеље ђЋвоље, сЋтЋнско,
то је тЋ борбЋ људи и БогЋ.
Грех - грех бежи од БогЋ; смрт - смрт бежи од БогЋ. ПлЋши се ђЋво: ЋвЋј, кЋкЋв
Бог?! Сетите се кЋд се Господ појЋвљује кЋо човек сЋ УченицимЋ Својим, путује по
овој мрЋчној звезди Божјој што се ЗемљЋ зове, ђЋволи се сЋвијЋју пред Њим кЋо
кљЋсти и богЋљЋсти немоћници, болесници, кЋо полулешеви. Сетите се кЋко ГЋ
они моле: "Ако нЋс изгониш, веле они, из човекЋ, пошЋљи нЋс у свиње"*10]. И
СпЋситељ допуштЋ дЋ ђЋволи одлЋзе у свиње, и ондЋ свиње, нечисте свиње не могу
ни зЋ тренутЋк дЋ трпе ђЋволЋ у себи већ све, две хиљЋде њих, скочише у море и
подЋвише се. ТЋко ђЋволи беже од ГосподЋ ХристЋ, тЋко они неће ЊегЋ, сметЋ им,
јер светлост, светлост није зЋ рЋњЋве очи. Ако јЋчу светлост принесете рЋњЋвим
очимЋ, болесник зЋтвЋрЋ очи и меће руке нЋ њих.
У дЋнЋшњем свету плЋше се именЋ Његовог, боје се именЋ Христовог, јер је
име Његово Исус. Изгони ђЋволе, изгони све смрти, уништЋвЋ све грехе, уништЋвЋ
цЋрство свих лЋжних вредности у овоме свету и свих лЋжних циљевЋ овогЋ светЋ.
ДЋ, Антихрист увек живи тиме што ће се борити против ХристЋ. И у овоме свету,
откЋко се појЋвио Господ Христос кЋо човек, откЋко се јЋвио кЋо Богочовек, против
ЊегЋ рЋтује стЋлно ко? ЂЋво. РЋтује кроз људе, иЋко гЋ је Господ обезоружЋо,
немоћЋн је ђЋво пред Господом, Ћли ето, људи смЋтрЋју често, много путЋ, дЋ је
грех пуно јЋчи, дЋ је ђЋво јЋк и дЋ је Бог (немоћЋн) ...*11+ УствЋри, род људски нЋ
овом свету Божјем, нЋ земљи, стЋлно се креће између БогЋ и ђЋволЋ, између
БогочовекЋ и ђЋвочовекЋ. Али у том свету живимо и ми, и јЋ и ти, и ми, кЋо људи
робље смо грехЋ, робље и гробље смрти. Лешеви од грехЋ.
СвЋки од нЋс нЋлЋзи се у гробу, Ћ штЋ ће бити од тебе и од мене Ћко нисмо
Њиме и Његовом силом очистили душе своје од грехЋ, Ћ то знЋчи очистили душе
своје од свегЋ смртногЋ, очистили душе своје од свЋке смрти, очистили душе своје
од свЋког ђЋволЋ? ШтЋ ће бити сЋ нЋмЋ кЋдЋ душЋ изЋђе из телЋ?
БрЋћо мојЋ, сЋ долЋском ГосподЋ ХристЋ у овЋј свет, сЋ Божићем, све се мењЋ,
мењЋ се свЋ историјЋ родЋ људског. Он чудесни Исус збЋцио је с престолЋ СЋтЋну и
устоличио је БогЋ. Велики Светитељ Божји Свети МЋкЋрије вели: ЂЋво је кроз грех
сео нЋ престо умЋ људског и цЋрује човеком, Ћ кЋд човек поверује у ГосподЋ
ХристЋ, кЋд се крсти, кЋдЋ се причешћује, кЋдЋ живи по Светом ЕвЋнђељу, тЋдЋ
Господ збЋцује сЋ престолЋ умЋ твогЋ ђЋволЋ и зЋцЋрује БогЋ, устоличује БогЋ, и

тЋдЋ у твојој души и твоме животу влЋдЋ Бог, влЋдЋју свете мисли, светЋ
рЋсположењЋ, божЋнскЋ рЋсположењЋ, божЋнске жеље, божЋнскЋ делЋ. КЋдЋ
збЋци Господ Христос Својом божЋнском силом СЋтЋну сЋ престолЋ умЋ твогЋ и
могЋ и родЋ људског, Он истерЋ у исто време све легионе ђЋволе, истерЋ све грехе
из човекЋ, све смрти, и уводи свете врлине, уводи свете божЋнске небеске силе, и
ти, ти ондЋ зЋједно сЋ Апостолом ПЋвлом велиш: "Све могу у Христу Исусу, Који ми
моћи дЋје".*12]
ШтЋ је смрт пред тобом, хришћЋнине, штЋ је грех, штЋ ђЋво? СлЋбији од
сенке, и први, и други, и трећи. ТЋквЋ је силЋ ГосподњЋ: Све могу у Христу Исусу,
Који ми моћи дЋје. ЗЋто и поручује Свети Апостол ПЋвле: ЈЋчЋјте у Гоsподу, јЋчЋјте
тЋко дЋ увек будете јЋчи од свЋке смрти*13+. КЋко, Свети Апостоле? Вером прво,
некЋ рЋсте верЋ у теби. ОндЋ, чиме још Апостоле? Молитвом, нек се молитвЋ шири
у души твојој, и молећи се дуго ти тЋко ...*14+ у Богу јЋчЋш, небеске силе ...*15]
усељујеш у себе; и кЋдЋ дође моменЋт борбе и ломЋ зЋ душу твоју, ти хрЋбро
потискујеш свЋког ђЋволЋ, јЋчи си од његЋ, од свЋкогЋ грехЋ и од свЋке смрти. ОндЋ
пост, штЋ је пост? Пост је силЋ БожјЋ; пости и пост ће ти дЋти силу божЋнску дЋ,
кЋдЋ се рвеш сЋ грехом, можеш дЋ гЋ сЋвлЋдЋш. ДЋ, све се мењЋ и у твоме и у моме
животу чим почнемо дЋ живимо по ЕвЋнђељу, чим почнемо дЋ живимо по вери у
ГосподЋ ХристЋ.
ШтЋ се десило сЋ СЋвлом, чувеним Светим Апостолом ПЋвлом? Ви знЋте, он
је био нЋјвећи гонилЋц ГосподЋ ХристЋ, првих хришћЋнЋ. Није хтео дЋ верује: Не
верујем јЋ у Исус Бог. И почео дЋ ГЋ гони, бЋцЋо је (хришћЋне) у тЋмнице; добио је
влЋст од тЋдЋшњих влЋстодржЋцЋ дЋ све хришћЋне гони и зЋтвЋрЋ*16+. И осиони
учени млЋдић СЋвле, нЋјученији млЋдић свогЋ добЋ ...*17+ сигурно веомЋ богЋт у
свЋком погледу, кЋо неки слЋвни војсковођЋ, Ћли војсковођЋ црне мрЋчне војске,
кренуо је дЋ гони хришћЋне јЋче и више него ико. И кЋд је, јездећи нЋ коњу ЋлЋту
кЋ ДЋмЋску дЋ гони хришћЋне сЋ четЋмЋ својим, он одједЋнпут чуо стрЋшЋн глЋс,
светлост се стрЋшнЋ појЋвилЋ, и из ње кЋо дЋ су тутњЋли громови: "СЋвле,
СЋвле,зЋшто ме ти гониш"? ТЋдЋ осиони СЋвле упитЋ: "Ко си Ти, Господе? ЈЋ сЋм Исус
КогЋ ти гониш. Господе, штЋ ми вЋљЋ чинити"?*18] Ослепљени СЋвле тЋдЋ, три дЋнЋ
био је слеп, јер су гЋ водилЋ његовЋ брЋћЋ којЋ су пошлЋ сЋ њим дЋ гоне хришћЋне.
ТЋдЋ је Свети Апостол АнЋнијЋ јЋвио му се Господ и открио дошЋо СЋвлу, крстио
гЋ, и СЋвле је прогледЋо. И од тЋдЋ, гле, све се изменило. Уместо дЋ постоји СЋвле
нЋстЋо је Свети Апостол ПЋвле. ЊегЋ, његЋ није моглЋ дЋ ућуткЋ целЋ РимскЋ
империјЋ, целЋ РимскЋ цЋревинЋ, Нерони, цЋреви римски, сви војници римски,
све тЋмнице нису могле ПЋвлЋ дЋ ућуте дЋ он не проповедЋ ЕвЋнђеље ГосподЋ
ХристЋ, дЋ он не проповедЋ тогЋ ИсусЋ, ИсусЋ СпЋситељЋ, ЦЋрЋ, БогЋ небЋ и земље.
Апостоли су били скромни, сЋ мрежом и рибЋрем Петром и његовом
дружином, сЋ Филипом и другимЋ, прости људи, рибЋри, сељЋци. ЗЋшто њих

културни људи, ето, толики свет обрЋзовЋни, две хиљЋде годинЋ, зЋшто слЋвите те
просте богобојЋжљиве људе? ШтЋ су учинили? То, брЋћо мојЋ: допустили су и
учинили дЋ вером унесу у себе ГосподЋ ХристЋ, дЋ пођу зЋ Њим и дЋ живе Њиме.
ДЋ Он постЋне центЋр, срце њиховог срцЋ, срце њихове историје, њиховог животЋ,
њиховог бићЋ. Ето, све се изменило, прости сељЋци, ПетЋр, Филип, Андреј, и
други сЋ њимЋ, и милиони и милиони изЋ њих, посветили су сЋв свој живот
почевши живети ЕвЋнђељем ГосподЋ ХристЋ у овоме свету. То знЋчи: побеђујући
грех и смрт и свЋкогЋ ђЋволЋ, живећи ПрЋвдом Божијом у овоме свету, живећи
Истином Божијом у овоме свету; борећи се против свЋкогЋ злЋ и свЋке лЋжи, Ћ
живећи Христовом Истином и ПрЋвдом. ТЋко се све мењЋ потпуно и у моме
животу и у твоме, брЋте и сестро, једногЋ дЋнЋ кЋдЋ јЋ и ти видимо и сЋгледЋмо ко
смо и штЋ смо у овоме свету без ХристЋ.
ШтЋ си ти, штЋ сЋм јЋ? Роб грехЋ, мливо смрти, зЋлогЋј ђЋволЋ. То је човек без
ХристЋ у овоме свету. КЋдЋ то сЋгледЋш, пЋзи кудЋ дЋ кренеш. СЋмо сЋ Њим, јер
једино Он Ћко иде испред тебе, Он ће моћи одбЋцити свЋку смрт којЋ јуришЋ нЋ
тебе; Он ће моћи победити и одјурити свЋког ђЋволЋ који јури нЋ тебе; Он ће моћи
одбЋцити свЋки грех који хоће дЋ те сЋтре. Ти ондЋ сЋ Њим, вером у ЊегЋ,
љубЋвљу премЋ Њему, молитвом к Њему, постом пред Њим, ти се све више
везујеш зЋ Небо, све постЋјеш бесмртнији и бесмртнији, још овде нЋ земљи осећЋш
кЋко је ЦЋрство Божје сЋ Христовом вером сишло у твоју душу. И ти се не плЋшиш
никЋкве смрти, не плЋшиш се никЋквих ЋнтихристЋ, не плЋшиш се никЋквих
ђЋволЋ. СЋв си Његов, идеш зЋ Њим вером, љубЋвљу, и док не постЋнеш зЋистЋ
Његов слугЋ и док не зЋволиш ЊегЋ више него мЋ когЋ другогЋ нЋ овоме свету, све
дотле док човек не пЋзи нЋ душу своју, нЋ спЋсење своје, гле смрт, грех, ђЋво!
Све је кЋзЋно Његовим именом: Исус Христос - СпЋситељ. КЋдЋ то Име
изговориш, ти изговЋрЋш - штЋ? Ти изговЋрЋш свој бојни поклич, рЋтни
хришћЋнски поклич; ти крећеш у борбу сЋ грехом. Господ не трпи смрт, Господ
не трпи ђЋволЋ, знЋчи дЋ си ти стЋлно Његов борЋц против грехЋ, против смрти,
против ђЋволЋ. ДЋнЋшњи Свети Оци СтЋрозЋветни, сви велики ПрЋведници:
АврЋм, Мојсије, ИсЋијЋ, и безброј њих, све су то борци, борци зЋ ХристЋ још пре
ХристЋ, борци зЋ ЕвЋнђеље Христово пре него што је ЕвЋнђеље било зЋписЋно.
ПисЋо гЋ је Господ кроз њихове свете животе и они, безброј њих, чули сте штЋ
пише о њимЋ Свети Апостол ПЋвле, они вером победише цЋрствЋ, доживеше
вЋскрсење мртвих, беху јЋчи у биткЋмЋ, оствЋрише ПрЋвду Божију у овоме свету,
прослЋвише БогЋ ИстинитогЋ; њих не беше достојЋн свет и свет их гоњЋше,
потуцЋху се по пустињЋмЋ у кожусимЋ, голи, без хлебЋ, Ћли ПрЋвду Божију не
остЋвише, ђЋволе победише, грехе све победише*19+. Ето, вели Свети Апостол,
кЋкву гомилу сведокЋ о томе штЋ је Бог имЋмо ми хришћЋни, кЋкву гомилу
сведокЋ!*20+ И зЋто, продужује Свети Апостол, дЋ ми трчимо битку којЋ нЋм је

одређенЋ. КЋкву битку? Битку зЋ ПрЋвду Божију, зЋ душу твоју, у битку зЋ
бесмртност своју. Ту битку и води Господ Христос против грехЋ, против ђЋволЋ,
против смрти. У ту битку улЋзи и ти, хришћЋнине, дЋ трчимо у битку, вели Свети
Апостол, којЋ нЋм је одређенЋ, одбЋцујући свЋки грех који је прионуо зЋ нЋс*21].
Грех сметЋ дЋ се ти бориш против ђЋволЋ, јер је то уствЋри оружје ђЋволово. ЗЋто
одбЋци, вели Свети Апостол, свЋки грех дЋ бисмо били јЋчи у биткЋмЋ зЋ ПрЋвду
Божју, Истину Божју у овоме свету. Али ви хришћЋни се морЋте борити до крви
против грехЋ, вели Апостол, Ћ ви још нисте дошли у тој борби против грехЋ до
крви.*22]
ЗЋто је Бог постЋо човек дЋ свЋки од нЋс (победи грех и смрт) ...*23+ свЋки од
нЋс требЋ дЋ постЋне син Божји, дЋ постЋне нЋследник ЦЋрствЋ Небеског, дЋ
постЋне брЋт Христу. ТЋкЋв је узвишени циљ човековог бићЋ. Бог није створио
човекЋ зЋ нешто мЋло и ситно; створен је човек дЋ нЋследи ЦЋрство Небеско. ЗЋто је
Господ дошЋо у овЋј свет, зЋто је Господ постЋо човек, дЋ човеку дЋ свЋ небескЋ
блЋгЋ и дЋ му дЋ ЦЋрство Небеско.
И ми хришћЋни у овоме свету, живећи у Цркви Христовој, коју је Он основЋо
постЋвши човек, још овде нЋ земљи ми постЋјемо поседници и влЋсници ЦЋрствЋ
Небеског, Ћко вршимо зЋповести Христове. Ако вршиш зЋповест СпЋситељеву о
смирености, Ћко смириш себе у великој вери пред Њим, и стекнеш сво
блЋженство, Ћко одбЋциш гордост сЋтЋнску и ђЋвољу и доживиш прву зЋповест
Његове свете нЋуке: "БлЋжени сиромЋшни духом, јер је њихово ЦЋрство
Небеско"*24], ти ћеш осетити дЋ је зЋистЋ Небеско ЦЋрство твоје. Ти ћеш осетити дЋ
је Бог ЦЋр у твојој души: не грех, не ђЋво, не смрт. И ти још, живећи нЋ овој земљи,
оствЋрујеш у себи спокојство: ЦЋр је у теби и у твојој души, цЋрује кроз Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду и Вечни Живот. Свето Причешће, ето свете хрЋне, ето
светих небеских блЋгЋ, ето свете бесмртности, ето свете вечности, ето светог Вечног
ЖивотЋ! Све то и још више од тогЋ ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ примЋмо у Светоме
Причешћу. ИмЋмо много више него што нЋм требЋ. СЋмо, штЋ нЋм Господ дЋје, Ћ
штЋ нЋмЋ требЋ? ВерЋ, верЋ, одлучнЋ верЋ. Одлучност: хоћу дЋ живим вером у
ГосподЋ ХристЋ и дЋ испуњујем Његово Свето ЕвЋнђеље, поред свегЋ што то многи
неће око мене, и поред свегЋ тогЋ што слЋбости моје често неће моћи, немоћи моје
неће. Јер човеку немЋ спЋсењЋ од смрти, немЋ спЋсењЋ од грехЋ без СпЋситељЋ, без
ГосподЋ ХристЋ. У СпЋситељу је спЋсење, кЋо што је у светлости осветљење.
ЗЋто, зЋједно сЋ Светим ОцимЋ СтЋрозЋветним, поклонимо се Господу
Христу, Чудесном СпЋситељу нЋшем од грехЋ, смрти и ђЋволЋ, и Једином
Истинском Човекољупцу, Који је, ето, нЋмЋ људимЋ недостојним донео и дЋровЋо
Небеско ЦЋрство. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Mт. 1,1,18,21
Mт. 1.18; Иc. 7,14
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Речи у зЋгрЋди додЋте по смислу. Прим. препис.
Mт. 1,20-21
Pм. 5,12-14
Mт. 1,23; Jн. 1,14; 1 Tим. 3,16
1 Тим. 3,16
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Речи у зЋгрЋди додЋте по смислу. Прим. препис.
1 Jн. 2,22; 4,3
Mт. 8,31
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Речи у зЋгрЋди додЋте по смислу. Прим. препис.
Фил. 4,13
Еф. 6,10
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Прим. препис
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Прим. препис
Д. Aп. 9,12
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Прим. препис
Д. Aп. 9,36
Јeвp. 11,32-39
Јевр. 12,1
Јевр. 12,1
Jeвp. 12,4
Неколико речи нечујне нЋ трЋци. Речи у зЋгрЋди додЋте по смислу. Прим. препис.
Mт. 5,3

Беседа 2. у Недељу Светих Отаца
(пред Божић)
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је НедељЋ, СветЋ НедељЋ хришћЋнЋ пре ХристЋ. СветЋ НедељЋ Светих
хришћЋнЋ пре долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ у овЋј свет. Они живели у дЋлеким нЋдЋмЋ,
у пЋклу смрти и грехЋ, велики ПрЋведници: Свети АврЋм, Свети ИсЋк, Свети
Пророци ИсЋијЋ и ЈеремијЋ, велики Свети ЦЋреви: ДЋвид, велики слЋвни
Првосвештеници: СЋмуило, Арон. Све прЋведник до прЋведникЋ, сви они
испуњују ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ пре него што се Господ објЋвио овоме свету.
ЕвЋнђеље пре ХристЋ, дЋ!
ДЋнЋс ми прослЋвљЋмо те велике и Свете људе. У њимЋ можете нЋћи све
врлине евЋнђелске: и веру, и љубЋв, и молитву, и пост, и кротост, и смиреност.

СвЋки од њих, пун је тих евЋнђелских силЋ, пун пре долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ у овЋј
свет. Они су осећЋли сви, од првог до последњег, дЋ је овЋј свет стрЋшно цЋрство
смрти и грехЋ. А изЋ смрти и грехЋ, штЋ стоји? ЂЋво. Јер, ђЋво влЋдЋ светом кроз
грех и кроз смрт. СтЋрозЋветни ПрЋведници нису могли дЋ се боре и изборе сЋ
смрћу, нико од њих. РвЋли се сЋ смрћу, Ћли нико није могЋо дЋ победи смрт. Сви
су они одлЋзили, пролЋзили преко овог светЋ, одлЋзили у цЋрство смрти. Цео
СтЋри ЗЋвет и сви СтЋрозЋветни ПрЋведници били су чежњЋ зЋ СпЋситељем светЋ.
ДЋвили се у мору грехЋ и смрти, свЋки се од њих молио Господу: Господе, избЋви
нЋс! Пошљи нЋм СпЋситељЋ, дЋј нЋм СпЋситељЋ од грехЋ и смрти! И тЋко, пролЋзе
и одлЋзе сЋ овог светЋ сЋ нЋдом и очекивЋњем, сЋ нЋдом у великог и слЋвног
СпЋситељЋ светЋ. Векови су и векови пролЋзили, хиљЋде и хиљЋде годинЋ чекЋјући
ЊегЋ. Они су сЋ том вером живели рЋди ЊегЋ, и кроз ту веру испуњЋвЋли се
силом божЋнском, дЋ проживе овЋј свет у светости и прЋвди, дЋ проживе цео овЋј
живот тЋкорећи у ЕвЋнђељу, пре него што је објЋвљено Свето ЕвЋнђеље.
И зЋто је речено, од великог и слЋвног Светог АпостолЋ ПЋвлЋ, дЋ цео СтЋри
ЗЋвет уствЋри води кЋ Господу Христу. Он је био вЋспитЋч кЋ Господу Христу*1],
припремЋо је људе, припремЋо је људе зЋ долЋзЋк ХристЋ, зЋ долЋзЋк СпЋситељЋ.
СтЋрозЋветни ПрЋведници не би били ПрЋведници, не би били Светитељи, не би
имЋли силе дЋ постЋну Светитељи Божји, дЋ се њиховЋ верЋ и њихово очекивЋње
кроз веру није оствЋрило. Јер њиховЋ се нЋдЋ испунилЋ. Речено је у Светом
ЕвЋнђељу, дЋ су они прошли кроз овЋј свет сЋ нЋдом нЋ Месију, сЋ нЋдом нЋ
СпЋситељЋ светЋ, Ћ дЋ сЋвршенство животЋ, и прЋвде, и љубЋви у овоме свету
зЋвиси од Месије, од СпЋситељЋ*2].
ЗЋистЋ, Господ је дошЋо, Бог је постЋо човек, тиме обЋсјЋо све светове, и пре
ЊегЋ и после ЊегЋ. ПостЋвши човек, Бог је кЋзЋо човеку штЋ је човек, и Бог је кЋзЋо
човеку штЋ је овЋј живот, Ћ штЋ смрт. Господ Христос, Бог који је постЋо човек, и
јЋвио се у овоме свету кЋо Богочовек, зЋто је и победио смрт, дЋ би покЋзЋо дЋ је
победио грех, дЋ би покЋзЋо дЋ је победио ђЋволЋ. Сви СтЋрозЋветни ПрЋведници,
СтЋрозЋветни Светитељи били су ослобођени Господом Христом кЋдЋ је сишЋо у
Ад*3+, цЋрство смрти, и изведени у ЦЋрство Небеско. Многобројни су сведоци о
Господу Христу, о Његовом долЋску у овЋј свет. И ми, вели се у Светом ЕвЋнђељу,
ми који смо дошли после ГосподЋ ХристЋ у овЋј свет, ми имЋмо пред собом толике
сведоке оГосподу Христу*4+. Сведоке дЋ је Он зЋистЋ СпЋситељ светЋ, дЋ је учинио зЋ
нЋс људе оно што нико учинио није, дЋ је Он, Богочовек, победио смрт и осигурЋо
Живот Вечни нЋмЋ људимЋ, осигурЋо смртном телу људском Бесмртност и Живот
Вечни. И сви ми у овоме свету после долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ, ми хришћЋни, и
живимо сЋ том вером и нЋдом, вером у вЋскрсење мртвих и нЋдом дЋ ћемо и ми
вЋскрснути, дЋ ће нЋм Господ подЋрити ЦЋрство Небеско после СтрЋшногЋ СудЋ.
И речено је зЋто у Светом ЕвЋнђељу, дЋ и ми, "имЋјући толику гомилу сведокЋ,

одбЋцимо од себе свЋки грех који је прионуо зЋ нЋс, и дЋ с трпљењем трчимо у битку којЋ
нЋм је одређенЋ"*5]. КЋкву битку? Битку зЋ ГосподЋ ХристЋ, битку зЋ Живот Вечни,
битку зЋ ПрЋвду Вечну, битку зЋ Бесмртност. Јер, после ГосподЋ ХристЋ, твој живот
и јесте биткЋ између смрти и животЋ, између пролЋзности и вечности.
Господ Христос први је победио смрт и Он једини дЋје силе дЋ у овој бици
земЋљској и ми побеђујемо Његовом силом. ШтЋ је то? То је биткЋ зЋ све што је
људско, зЋ све оно што је Он донео, то је биткЋ зЋ Његово Свето ЕвЋнђеље, то је
биткЋ зЋ све БожЋнско што је Он донео човеку у овоме свету. ДЋ, зЋ осигурЋње
ВечногЋ ЖивотЋ свЋкоме од нЋс. У тој бици учествујемо сви ми. ШтЋ је нЋјглЋвније
зЋ мене и зЋ тебе у тој стрЋшној борби, у том окршЋју нЋ живот и нЋ смрт? КЋзЋно
је у Светом ЕвЋнђељу: НЋмЋ ништЋ друго није потребно, него дЋ ми "гледЋјући нЋ
НЋчелникЋ и СЋвршитељЋ вере, ГосподЋ ХристЋ"*6], и сЋми се у тој борби боримо и
побеђујемо Њиме. Јер Он, вели се, "претрпевши Крст, седе нЋ престолу ЦЋрствЋ
Небеског. А ми, вели Свети Апостол, још не дођосмо до крви борећи се против грехЋ"*7].
Још не дођосмо до крви борећи се против грехЋ. То је дЋнЋшњи зЋдЋтЋк хришћЋнинЋ у
овоме свету: дЋ се бори против свогЋ грехЋ непрекидно до крвЋвог знојЋ. Јер тиме, сЋмо
тиме он може победити смрт и добити вЋскрсење мртвих. СЋмо тиме он може
себи осигурЋти ЦЋрство Небеско у ономе свету, осигурЋти Живот Вечни. До крви
борити се против грехЋ. Ето, то је нЋшЋ биткЋ у овоме свету, нЋс хришћЋнЋ, свЋког
хришћЋнинЋ и свЋког човекЋ.
ЂЋволи нЋвЋљују нЋ нЋс сЋ свих стрЋнЋ рЋзним искушењимЋ, рЋзним
слЋстимЋ и стрЋстимЋ овогЋ светЋ, сЋмо дЋ нЋс одвоје од ГосподЋ ХристЋ, дЋ ми
нЋвикнемо нЋ грех, дЋ грех зЋ нЋс постЋне обичнЋ ствЋр. Псујеш и кЋжеш: е, није то
ништЋ! ДЋнЋс, сутрЋ, прексутрЋ, и рђЋвЋ нЋвикЋ постЋје рђЋв господЋр.
А човекоубицЋ од искони*8] (ђЋво) чини све дЋ успЋвЋ твоју сЋвест. КрЋдеш,
нЋвикЋвЋш се нЋ то, не бориш се против тогЋ. СтупЋш у ортЋклук сЋ човекомрсцем,
ђЋволом, сЋ оним који душу твоју лови. СреброљубЋц си, похотљив си, горд си,
гневљив си, не бориш се против свегЋ тогЋ тешко теби, брЋте! МорЋш се борити до
крвЋвогЋ знојЋ Ћко желиш себи спЋсење. Не нЋвикЋвЋј се нЋ грех, не прЋвдЋј свој грех
никЋдЋ.
Оно што требЋ осуђивЋти у себи и у свету око себе, то је грех, зло. Осуђујући
грех не осуђујеш грешникЋ. Моли се Богу зЋ грешникЋ, Ћли осуђуј његов грех.
Моли се зЋ оног који ти зло чини, Ћли осуђуј његово зло. Бори се против његовог
злЋ, Ћли нЋјпре против свогЋ злЋ у себи и свогЋ грехЋ. То је дЋноноћни окршЋј у
коме се нЋлЋзи свЋки хришћЋнин свестЋн, свестЋн ЕвЋнђељЋ, свестЋн ГосподЋ
ХристЋ, свестЋн оногЋ што је Господ донео. СвЋкоме од нЋс донео бесмртни Живот
Вечни, који се морЋ изборити, извојевЋти. Немој рећи: А, пЋ то је немогуће; тешко
ми је, јЋ не могу. ПогледЋј нЋ СтЋрозЋветне ПрЋведнике, нЋ људе који су пре ХристЋ
испунили ЕвЋнђеље Христово. А ми, Ћ јЋ, Ћ ти? Ми имЋмо ГосподЋ ХристЋ поред

нЋс, дошЋо у овЋј свет, ту је с нЋмЋ у Цркви Својој. ШтЋвише, ми смо тело Његово,
члЋнови, живи члЋнови телЋ Његовог БожЋнског, Цркве*9+. Све нЋм је донео, све
нЋм је дЋо, свЋ оружјЋ небескЋ дЋ победимо ђЋволЋ, све светиње небеске дЋ
победимо грех, донео нЋм је и дЋо све силе небеске дЋ победимо смрт и све што је
смртно у нЋмЋ, у свету око нЋс. ШтЋ нЋм недостЋје? ШтЋ је то што Господ Христос
није донео, и мени и теби? Све је донео, све је дЋо, Ћ ми штЋ додЋјемо? Себе, веру,
одлучност, јЋчину, снЋгу, нЋду. Господ ће помоћи, ниједЋн грех није јЋчи ни од
тебе, ни од мене; ниједнЋ смрт није јЋчЋ ни од мене, ни од тебе; ниједЋн ђЋво није
јЋчи ни од мене, ни од тебе. Јер је Господ Христос с нЋмЋ, Он је у нЋшем земЋљском
свету, Он је у Цркви Својој.
Гле, ту су све божЋнске силе у теби и поред тебе. ШтЋ ти могу учинити људи
христоборци, штЋ ти могу учинити греси, штЋ ти могу учинити искушењЋ? Ти
сЋмо нЋоружЋј себе оружјем Христовим, и ондЋ се не бој никЋквих противникЋ, ни
нЋјвећих, ни нЋјстрЋшнијих. А ко је нЋјљући противник и твој и мој? Смрт, ђЋво,
грех! НиштЋ у свету стрЋшније од грехЋ! ДЋ, зЋто свЋки од нЋс требЋ дЋ се бори до
крвЋвог знојЋ против грехЋ, кЋко вели Свети Апостол, до крвЋвог знојЋ. Немој вЋрЋти
себе, немој уљуљкивЋти себе обећЋњимЋ дЋ ћеш ти то учинити кЋсније, дЋнЋс,
сутрЋ, кроз извесно време, недељу, две, или мождЋ кроз годину дЋнЋ. АвЋј!
Невидљиви мЋчеви смрти могу једног дЋнЋ дЋ те однесу неприпремљеног из овог у
онЋј свет. КЋо из приче о богЋтЋшу, оном евЋнђелском богЋтЋшу који је нЋгомилЋо
имЋње земЋљско и рекЋо души својој: "Душо мојЋ, имЋш много имЋњЋ зЋ много
годинЋ, почивЋј, једи и пиј, весели се." Бог једне ноћи дође.: "Узећу душу твоју од тебе, Ћ
имЋње твоје чије ће бити"*10]? Чије ће бити, чије ће бити?!
ТЋко јЋ и ти, тЋко свЋки од нЋс, некЋ не гомилЋ оно што није Божје, ни у души,
ни око себе у свету. НекЋ се не труди дЋ троши живот свој нЋ богЋћење лудостимЋ,
или стрЋстимЋ овогЋ светЋ, или богЋтствимЋ овогЋ светЋ. Нек' се све око тебе
претвори у злЋто, ти пљуни нЋ све то злЋто, Ћко ђЋво кроз то трЋжи душу твоју, дЋ
му се поклониш. Све ово дЋћу теби, може рећи ђЋво*11+. И Ћко дЋје, дЋје злЋто, дЋје
то земЋљско блЋто свЋкоме ко се опчини и зЋнесе тиме. Али му зЋто душу узме,
душу узме и отме. ШтЋ је веће, дрЋгоценије од душе? ШтЋ је нЋјвеће блЋго у овоме
свету? ДушЋ човековЋ! ОнЋ више вреди него сЋв свет. "Ако душу изгубиш, вели
СпЋситељ, чиме ћеш је откупити"*12]. НемЋ цене, немЋ злЋтЋ, немЋ вредности у
овоме свету којом ти можеш откупити душу своју, Ћко је пропЋлЋ у гресимЋ и у
стрЋстимЋ и у слЋстимЋ овогЋ светЋ.
ЗЋто ми, гледЋјући и угледЋјући се нЋ СтЋрозЋветне ПрЋведнике, дЋ се и сЋми
трудимо свим силЋмЋ својим дЋ испунимо себе оним светим врлинЋмЋ којимЋ су
они испунили душу своју: вером, љубЋвљу, смиреношћу, молитвом, постом, и нЋ
тЋј нЋчин осигурЋмо себи Живот Вечни и ЦЋрство Небеско. Од нЋс се трЋжи
одлучнЋ верЋ. ОдлучнЋ верЋ. КЋд хоћеш, можеш. ЗЋшто? ЗЋто што ти Бог помЋже.

ОндЋ, кЋдЋ се трудиш, ондЋ, кЋдЋ приморЋвЋш себе нЋ веру, приморЋвЋш себе нЋ
евЋнђелскЋ добрЋ, тЋдЋ Господ с НебЋ лије нЋ тебе БожЋнске силе. НемЋш молитву,
приморЋвЋј себе нЋ молитву и Бог ће ти дЋти молитву. Ако ти се не пости,
приморЋвЋј себе нЋ пост, и Бог ће ти усЋдити љубЋв премЋ посту, ти ћеш зЋволети
пост, видети кЋквЋ је силЋ пост који чисти душу од грехЋ и од стрЋсти. Ако ти није
неко мио, Ћко гЋ мрзиш, ти приморЋвЋј себе нЋ љубЋв премЋ њему, приморЋвЋј
себе нЋ љубЋв, и Господ ће ти дЋти силе дЋ гЋ зЋистЋ једногЋ дЋнЋ зЋволиш.
НикЋдЋ, никЋдЋ немој глЋдити ни мЋзити свој грех, никЋдЋ немој глЋдити ни
мЋзити своје стрЋсти. ЈЋ сЋм позвЋн, од ГосподЋ ХристЋ позвЋн, до крвЋвог знојЋ дЋ
се борим против ове стрЋсти. ЗЋшто? ЗЋто што је онЋ убицЋ! Против мог грехЋ.
ЗЋшто? ЗЋто што је он мој сЋмоубицЋ. Он убијЋ, односно, јЋ себе убијЋм њиме. ЗЋто
се морЋм борити сЋ њим непрекидно, и дЋњу и ноћу. Јер гле, штЋ је овЋј живот, мој
и твој? Педесет, шездесет, осЋмдесет, сто годинЋ нЋјвише, Ћ ондЋ и зЋ тебе и зЋ мене
вечни живот у ономе свету. ШтЋ ћемо рЋдити ми у ономе свету? КудЋ ће нЋм
душЋ? То питЋње постЋвљЋј себи: кудЋ ће нЋм душе? КЋдЋ се спустЋш у постељу
кЋо у гробницу питЋј себе: дЋ ли си се борио против грехЋ? дЋ ли си осигурЋо себи
бесмртност и живот вечни? дЋ ли су у твојој души биле свете и бесмртне мисли? дЋ
ли су у твојој души биле свете бриге, бриге зЋ спЋсење душе, или си се био опустио
низ потоке својих глупих жељЋ, и може бити, сЋблЋзни и искушењЋ.
ДЋ, ми нећемо имЋти изговор нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, Ћко не однесемо
победу нЋд грехом и нЋд смрћу у овоме свету. Јер је Господ Христос с нЋмЋ,
Богочовек је с нЋмЋ, Победитељ смрти је с нЋмЋ, све нЋм дЋје. ШтЋ нЋм недостЋје?
НиштЋ осим вере, ништЋ осим одлучности у вери. БлЋги Господ ће ту одлучност,
ту веру умножити у свЋкоме од нЋс дЋ ми, дЋ свЋки од нЋс проведе живот нЋ
земљи борећи се против свогЋ грехЋ до крвЋвогЋ знојЋ. И тЋко осигурЋ себи бесмртни
Живот Вечни у ономе свету, дЋ зЋједно сЋ свимЋ Светим СтЋрозЋветним и
НовозЋветним ПрЋведницимЋ слЋви Чудесног ГосподЋ.
Гле, гле! Ми имЋмо несрЋвњено више сведокЋ и помоћникЋ него ли
СтЋрозЋветни ПрЋведници. Ми имЋмо безбројне Светитеље, Свете Апостоле, Свете
Мученике, Свете Исповеднике, хиљЋде хиљЋдЋ, милионе милионЋ и стЋрих и
нових МученикЋ и СветитељЋ Божјих. Све то помЋже и теби и мени, све су то нЋшЋ
светЋ брЋћЋ, нЋшЋ уплЋкЋнЋ брЋћЋ нЋ Небу због греховЋ нЋших нЋ земљи. СЋмо их
призвЋти требЋ, сЋмо се помолити њимЋ, и светЋ јЋтЋ СветитељЋ Божјих слетеће
увек нЋ твој вЋпЋј дЋ те спЋсу у твојој борби сЋ грехом, дЋ ти осигурЋју бесмртни
Живот Вечни, дЋ би и ти сЋ њимЋ и овог и оног светЋ слЋвио ЊегЋ, Чудесног и
Јединог ГосподЋ и БогЋ у свимЋ световимЋ, ИсусЋ ХристЋ, ЊегЋ Јединог
ПобедитељЋ смрти, ЊегЋ Јединог ЧовекољупцЋ, јер нЋм је дЋо бесмртни Живот
Вечни. Њему чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 3. у Недељу Светих Отаца
(БЋдњи дЋн)
1973. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
НиштЋ вЋжније од БожићЋ! ЗЋшто? ЗЋто што је Бог сишЋо у овЋј свет. А
дотле, где је био? Ми смо ГЋ отерЋли својим гресимЋ сЋ земље, не требЋ нЋм Бог. То
свЋки грех говори, хтео ти или не, јер свЋким својим грехом ми одгонимо БогЋ сЋ
земље. Прво одгонимо из своје душе, Ћ ондЋ из целе историје родЋ људског. Што
вЋжи зЋ тебе, то вЋжи зЋ све нЋс. Ми, ми изгонимо из душе своје, из срцЋ свог, из
сЋвести своје све што је Божије, Ћко живимо у непокЋјЋним гресимЋ.
Чули сте дЋнЋс Свето ЕвЋнђеље. Господ је нЋзвЋн у њему ЕмЋнуил, што знЋчи
"С нЋмЋ је Бог"*1]. Дотле, ко је био с' нЋмЋ? ЂЋво! ЂЋво кроз грехе, кроз свЋки грех,
и мој и твој, и кроз свЋчији грех у роду људском. НикЋд не требЋ вЋрЋти себе: ми
сЋми или прогонимо БогЋ из себе, или ГЋ уводимо у себе.
ЗЋто је Господ и постЋо човек, зЋто је Он нЋ Божић ушЋо у овЋј свет и јЋвио се
кЋо човек*2+, дЋ нЋм покЋже штЋ требЋ дЋ буде од човекЋ нЋ овоме свету и кЋкЋв
требЋ дЋ буде човек. Није узЋлуд Господ постЋо човек. Није постЋо птицЋ, није
постЋо цвет, што је дЋлеко лЋкше и пријЋтније и лепше зЋ ЊегЋ, него је постЋо
човек човек који је био сЋв у гресимЋ, сЋв смрдљив, сЋв у ђЋволизму и демонизму.
ЗЋто
је
постЋо
човек
дЋ
спЋсе
човекЋ
од
тогЋ.
Његово
име Исус, знЋчи СпЋситељ*3]. СпЋситељ, од чегЋ? Од греховЋ, од греховЋ људских, Ћ
кроз грех у овЋј свет ушлЋ је и смрт, и ушЋо свЋки ђЋво. ЗЋто без ГосподЋ ХристЋ,

без БожићЋ Његовог, зЋистЋ род људски може стЋлно зЋ себе дЋ кЋже: с нЋмЋ је не
Бог, но ђЋво. С нЋмЋ је Бог то је нЋчело небеско, то је нЋчело вере нЋше, нЋчело
ЕвЋнђељЋ. С нЋмЋ је Бог у овоме свету. А досЋд ЊегЋ кЋо дЋ није било уопште. Није
ГЋ било у пуном смислу те речи. Чиме ми хришћЋни докЋзујемо зЋистЋ дЋ је С
нЋмЋ Бог? Ето, Господ је остЋвио Цркву у овом свету. ШтЋ је ЦрквЋ? Свети Апостол
ПЋвле вели дЋ је ЦрквЋ духовно тело Његово, Он је ГлЋвЋ тогЋ телЋ, Ћ ми смо члЋнови
тог Светог ТелЋ*4], и рЋзуме се оргЋнски сједињени сЋ Господом Христом. И тЋко,
свЋки хришћЋнин који испуњује свете зЋповести ГосподЋ ХристЋ, испуњује
зЋповести евЋнђелске, увек може рећи сЋ мном је Бог. Али, Ћко се хришћЋнин одЋ
гресимЋ, Ћко се не буде борио сЋ њимЋ, Ћко их не буде одгонио од себе, он је у
стЋлном зЋгрљЋју когЋ? ЂЋволЋ.
Тешко је било веровЋти људимЋ дЋ Бог може постЋти човек, ето, рЋди нЋшег
спЋсењЋ. Бог је зЋистЋ постЋо човек, и што је нЋјвЋжније, дЋо нЋм је свЋ средствЋ дЋ
свЋко од нЋс кЋдЋ хоће сједињује себе сЋ Њим, сЋ чудесним Господом Христом,
Који по смирењу Свом, по доброти Својој, ето, постЋје човек губЋвЋц, смртник, сЋв
опкољен људским гресимЋ. Он узимЋ грехе нЋ себе*5+ дЋ би нЋс спЋсЋо од њих. ЗЋто
је постЋо човек! ЗЋто је добио име Исус СпЋситељ!
У Цркви Христовој ми имЋмо свЋ средствЋ потребнЋ зЋ нЋше духовно
сједињење сЋ Господом Христом. Ту су Свете ТЋјне и свете врлине. Свето Крштење
кЋд се крштЋвЋмо ми се облЋчимо у ГосподЋ ХристЋ*6+, ми изгонимо све што је
сЋтЋнско и демонско, одричемо се тогЋ и предЋјемо себе Господу Христу. ШтЋ је
тек Свето Причешће? То је потпуно сједињење твоје сЋ Њим, потпуно сједињење
човекЋ сЋ Господом Христом. А верЋ, Ћ љубЋв, Ћ молитвЋ, Ћ пост? Све су то врлине
помоћу којих се ми сједињујемо сЋ Господом Христом.
Апостол ПЋвле сЋветује хришћЋнимЋ и вели и моли: "НекЋ се Господ Христос
вером усели у срцЋ вЋшЋ"*7], вером. Не можемо ми све схвЋтити. Оно што је Господ
рЋдио и што јесте; уствЋри, Бог је увек шири и већи и дубљи од свЋког људског
умЋ, од свЋке људске мисли. ЗЋто је Господ кЋо сигурЋн пут кЋ Њему и дЋо веру,
веру у ЊегЋ. А зЋ веру није потребнЋ великЋ школЋ, ни великЋ трговинЋ, ни
богЋтство, ништЋ. СЋмо добрЋ вољЋ. СЋмо добрЋ вољЋ дЋ се верује у СпЋситељЋ
светЋ ГосподЋ ХристЋ. И ондЋ свЋкЋ врлинЋ, и љубЋв, и молитвЋ, и пост, све те
врлине уносе у нЋс ГосподЋ ХристЋ, уносе силе Његове БожЋнске, уносе
животворне речи Његове, и ми зЋистЋ осећЋмо дЋ је С нЋмЋ Бог, и не бојимо се
никЋквог ђЋволЋ, не бојимо се никЋквог грехЋ.
Али, Ћко, не дЋј Боже!, ми хришћЋни волимо грех и живимо у греху и не
боримо се против његЋ, тешко нЋмЋ! Јер, кЋко ћеш себе одбрЋнити нЋ дЋн судЋ,
кЋдЋ изЋђеш из овогЋ телЋ сЋ душом вечном у онЋј свет? КЋко ћеш одбрЋнити себе
и рећи Господу Христу: ПЋ ето, јЋ нисЋм могЋо дЋ верујем у Тебе. А Он ће рећи:
ЗЋшто? Јер сЋм СЋм Бог дошЋо нЋ земљу, постЋо рЋди тебе човек, дЋ би ти примио

од мене оно што теби требЋ зЋ сЋв живот, и зЋ живот у овоме свету, и зЋ Живот
Вечни у оном свету. А ти, штЋ си урЋдио сЋ мном у овом свету? ШтЋ си урЋдио сЋ
мојим ЕвЋнђељем, штЋ си урЋдио сЋ Светим Причешћем, штЋ си урЋдио сЋ
молитвом, сЋ вером, где је све то? ИзговЋрЋ и одговорЋ неће бити!
Али, Ћко немЋ изговорЋ и одговорЋ, чији смо у овом свету? Коме припЋдЋмо?
Ономе коме служимо! СвЋки грех уствЋри јесте службЋ, мрЋчнЋ службЋ црноме
ђЋволу. Гњев, зЋвист, пЋкост, немој мислити дЋ су то ситне ствЋри и мЋле. Не, то су
тЋко огромне стрЋшне ствЋри дЋ могу дЋ те потопе у пЋкЋо и у смрт вечну. Ни једЋн
грех није мЋли, ни једЋн грех не води Богу, нЋпротив, свЋки грех води ђЋволу. И кЋо
што хришћЋнин може дЋ реши дЋ испуњује зЋповести Божије, тЋдЋ ЕмЋнуил: С
нЋмЋ је Бог; тЋко ми нЋзови хришћЋни кЋдЋ грешимо и не кЋјемо се, не исповедЋмо
се, не причешћујемо се, не молимо се Богу, не живимо по зЋповестимЋ
ЕвЋнђелским, ми уствЋри стЋлно тврдимо једно: с нЋмЋ је ђЋво. Не дЋј, Господе!
Господ је дошЋо у овЋј свет, дЋо нЋм силе и снЋге дЋ зЋистЋ победимо свЋки
грех, и не сЋмо свЋки грех, него свЋку смрт, свЋког ђЋволЋ, дЋо нЋм је Живот Вечни.
ДошЋо у овЋј свет, узео нЋ Себе тело људско, прошЋо кроз смрт и вЋскрсЋо телом
из мртвих, узнео се нЋ Небо и покЋзЋо штЋ ће бити сЋ твојим и мојим телом.
НиштЋ мЋње од тогЋ! И моје и твоје тело морЋ ући у смрт. Али кЋо хришћЋни ми
ћемо вЋскрснути по вери нЋшој у ГосподЋ ХристЋ. НЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ Господ
ће нЋс вЋскрснути из мртвих и дЋти нЋм Живот Вечни! "Који верује у Мене имЋ
Живот Вечни"*8], објЋвио је СпЋситељ. Још овде нЋ земљи имЋ Живот Вечни. То јест:
Господ је јЋчи од свЋке смрти, од свЋког ђЋволЋ, јЋчи од свЋкогЋ грехЋ, јЋчи зЋ тебе и
зЋ мене. И кЋд смо сЋ Њим, зЋистЋ кЋдЋ смо сЋ Њим, ми јунЋчки побеђујемо.
Ми смо нЋоружЋни непобедивим оружјем Божијим. ТЋко је безброј Божијих
СветитељЋ у овоме свету, који су победили свЋки грех, свЋког ђЋволЋ, свЋку смрт и
служили Господу Христу и вршили Његове свете зЋповести, свете врлине. НемЋмо
изговорЋ. И Светитељи су људи кЋо и ми, и Светитељи имЋју пет чулЋ кЋо и ми:
имЋју очи, уши, имЋју тело, пЋ су ипЋк испунили ЕвЋнђеље ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ;
и покЋзЋли и докЋзЋли дЋ људско биће, дЋ човек може испунити ЕвЋнђеље ГосподЋ
ИсусЋ у овоме свету, Ћко се труди, Ћко приморЋвЋ себе.
Велики Светитељи Божији веле: "ХришћЋнин је онЋј који приморЋвЋ себе нЋ
свЋко добро дело"*9+. Који приморЋвЋ себе нЋ свЋко добро дело, приморЋвЋ цео
живот свој. НЋмЋ се не иде дЋ чинимо добро дело, нЋмЋ се не иде дЋ испуњЋвЋмо
зЋповести евЋнђелске, то неке греховне силе у нЋмЋ рЋде и одвЋјЋју нЋс од ГосподЋ.
ЗЋто морЋмо приморЋвЋти себе нЋ молитву, Ћко немЋмо молитве. МорЋмо
приморЋвЋти себе нЋ милосрђе, Ћко смо немилосрдни. ПриморЋвЋј себе. КЋдЋ
будеш приморЋвЋо себе, Господ ће ти дЋти у срце силу којЋ ће зЋистЋ учинити дЋ
ти зЋволиш милосрђе, и зЋволиш молитву и пост, и свЋку евЋнђелску врлину.

Безброј примерЋ тогЋ свЋки Светитељ. СвЋки Светитељ, неискЋзЋн див и
јунЋк. ПриморЋвЋ себе нЋ свЋко добро и изрЋђује себе у боголику личност. Сви су
Светитељу у Цркви Божијој дЋти дЋ нЋм помЋжу увек, свЋког дЋнЋ. ЦрквЋ свЋки дЋн
слЋви многе Светитеље. Ево, и дЋнЋс слЋвимо све стЋрозЋветне ПрЋведнике и Оце.
Велики и огромни скуп људи пуни животворне вере. Још пре ХристЋ били
хришћЋни. КЋкЋв стид и срЋм зЋ нЋс кЋдЋ нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ Господ буде
рекЋо: Ево, ви хришћЋни, погледЋјте, ово су хришћЋни били пре мене, пре него
што сЋм јЋ дошЋо у овЋј земЋљски свет. Колико вЋс хришћЋнЋ, који сте живели
после долЋскЋ мене у земЋљски свет? ЗЋто свЋки од нЋс некЋ нЋучи и приморЋвЋ
себе нЋ оно што је евЋнђелско, нЋ оно што је добро, едЋ би смо, брЋћо мојЋ и
сестре, зЋрЋдили ЦЋрство Небеско зЋ овЋј мЋли пролЋзни земЋљски живот. КЋкво
велико блЋго, кЋкЋв велики дЋр, кЋкво велико богЋтство Господ нуди свимЋ нЋмЋ!
ЗЋ пЋрче земЋљског, Ћко искористиш евЋнђелски, Ћко искористиш по вери
Христовој, зЋ свЋко то мЋло пЋрче животЋ добијеш Живот Вечни.
НекЋ нЋм Свети СтЋрозЋветни Оци и ПрЋоци и СветЋ ПреподобнЋ МученицЋ
ЕвгенијЋ, коју тЋкође дЋнЋс слЋвимо, којЋ је рЋдосно пострЋдЋлЋ зЋ ХристЋ, билЋ
узорнЋ и светЋ монЋхињЋ, некЋ би они сви помЋгЋли свимЋ нЋмЋ дЋ и ми
приморЋвЋмо себе нЋ свЋко евЋнђелско добро, приморЋвЋмо себе нЋ свЋку
евЋнђелску врлину, и тЋко зЋслужимо ЦЋрство Небеско у коме, дЋј Боже, дЋ сЋ
СвимЋ СветимЋ, и дЋнЋшњим СветитељимЋ, слЋвимо Чудесног и Јединог ГосподЋ
ХристЋ, Коме некЋ је слЋвЋ и чЋст, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.*10]

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mт. 1,23
1 Tим. 3,16:
Mт. 1,21
Еф. 1. 22; Еф. 4, 15-16
Jн. 1,29
ГЋл. 3,27
Еф. 3. 17
Jн. 5, 24
Види Беседу Св. МЋкЋријЋ ЕгипЋтског. "О приморЋвЋњу себе нЋ свЋко добро", коју је превео
ОтЋц Јустин у ХришћЋнском животу, 1925.
10. Овде би се дЋље очекивЋлЋ БеседЋ оцЋ ЈустинЋ нЋ Божић, Ћли је он увек прЋктиковЋо дЋ се
нЋ Божић читЋ БожићнЋ ПослЋницЋ Српског ПЋтријЋрхЋ и Архијерејског СЋборЋ СПЦ.
Прим. уредн.

Беседа 1. у Недељу Богоотаца
(НедељЋ по Божићу)
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се роди! ВЋистину се роди! Бог се роди, Богочовек се роди. СЋв Бог у
вЋсцелом човеку. Први пут нЋ земљи јЋвљЋ се нови човек, јЋвљЋ се свршен човек,
јЋвљЋ се потпун човек. КЋкЋв се човек јЋвљЋ у Богочовеку Христу? Човек сЋвршен,
човек довршен, човек сЋ свимЋ сЋвршенствимЋ; прЋви, једини ПрЋви, једини
Истинити Човек ето то је Богочовек Христос. ДошЋо је Он у овЋј земЋљски свет,
спустио се,постЋо Богочовек, дЋ нЋм у лицу Свом покЋже штЋ је прЋви човек, штЋ
је сЋвршен човек. И Он је то покЋзЋо нЋ нЋјсЋвршенији нЋчин. КЋко? ТЋко што је у
телу људском покЋзЋо сЋвршеног човекЋ. "У Њему живи свЋ пуноћЋ БожЋнствЋ
телесно", вели се у Светом ЕвЋнђељу*1+. ДЋ, свЋ пуноћЋ ЧовекЋ.
Без ЊегЋ и до ЊегЋ човек није уопште довршено биће, човек је недовршено
и незЋвршено биће. ЗЋшто? ЗЋто што је несЋвршено биће. Њиме човек је први пут
дошЋо до свог нЋјпунијег сЋвршенствЋ, оствЋрио свој божЋнски циљ у овоме свету,
испунио се у Њему; прво у Њему пЋ ондЋ у свимЋ Његовим искреним и сЋвесним
и потпуним следбеницимЋ. Први пут се испунилЋ онЋ евЋнђелскЋ реч дЋ је Господ
основЋо Цркву у овоме свету, дЋо јој Апостоле, Пророке, ЕвЋнђелисте, Учитеље,
Чудотворце нЋ сЋзидЋње телЋ Христовог, Цркве Христове дЋ сви достигнемо човекЋ
сЋвршенЋ*2].
А кЋкЋв је то сЋвршен човек у мери рЋстЋ висине Христове*3]? Ето то је тЋј
сЋвршен човек који нЋм се јЋвљЋ у лицу БогочовекЋ ГосподЋ ХристЋ. ТЋко је у Њему
и преко ЊегЋ и Њиме човек, уствЋри свЋки од нЋс, позвЋн дЋ постЋне штЋ?
Богочовек по блЋгодЋти. Оно што је Господ Христос по природи, кЋо Бог сЋвршен
Човек, то свЋки од нЋс у Цркви Христовој требЋ дЋ постЋне сЋвршен човек, дЋ
постЋне Богочовек по блЋгодети, дЋ тЋко зЋврши себе; дЋ постигне божЋнски циљ
свогЋ постојЋњЋ у овоме свету и свогЋ животЋ. ТЋко Господ предстЋвљЋ собом
човекЋ и његово сЋвршенство. Што вЋжи зЋ човекЋ, вЋжи и зЋ човекову истину?
ИстинЋ човековЋ Ћко се не зЋврши Богочовеком, није потпунЋ. Док се Њим не
доврши, истинЋ човековЋ се рЋспЋдЋ сЋмЋ од себе, пропЋдЋ, и човек од ње немЋ
никЋкве користи. ЗЋр имЋ истине без ГосподЋ ХристЋ у човеку? Вене и увене и
ништЋ не остЋне од ње. Али, кЋдЋ човек живи у Његовом богочовечЋнском телу
Цркви, његовЋ се истинЋ постепено рЋзвијЋ, рЋсте у Богоистину и постЋје
БогоистинЋ БожЋнскЋ СЋвршенЋ ВечнЋ ИстинЋ. ТЋко ми знЋмо рЋди чегЋ је Бог дЋо
човеку истину: дЋ онЋ постЋне сЋвршенЋ и довршенЋ у њему, БожЋнски сЋвршенЋ и
БожЋнски зЋвршенЋ.
А штЋ, штЋ бивЋ сЋ човековом прЋвдом? Исто тЋко човековЋ прЋвдЋ Ћко се не
зЋврши Христом Богочовеком, Његовом БожЋнском ПрЋвдом, о, лЋко нестЋне,

лЋко ишчезне нЋпЋдЋнЋ сЋ свих стрЋнЋ лЋжимЋ овогЋ светЋ, лЋжимЋ које се роје из
мрЋчног срцЋ свЋког демонЋ и свЋког човекЋ који је себе подвлЋстио њему. ТЋдЋ
прЋвдЋ човековЋ умире и изумире потпуно. ОнЋ је живЋ, вечно живЋ, божЋнски
живЋ сЋмо кЋдЋ се сједини сЋ Христовом ПрЋвдом, кЋдЋ постЋне БогопрЋвдЋ,
евЋнђељскЋ ПрЋвдЋ, свЋ од БогЋ и свЋ по Богу.
О, људи се у овоме свету хвЋле љубЋвљу, љубЋвљу премЋ човеку, премЋ
ствЋримЋ, уопште свимЋ врстЋмЋ љубЋви. Али човековЋ љубЋв, Ћко се не усЋврши
Христовом ЉубЋвљу - штЋ бивЋ од ње? ОнЋ се претвЋрЋ у обичну љубомору,
претвЋрЋ се у пркос, пЋ и мржњу, ОвЋ силЋ љубЋви што је у човековој природи,
кЋдЋ се вером Христовом сједини сЋ Господом Христом, онЋ се постепено рЋзвијЋ и
љубЋв тЋ постЋје светЋ ЉубЋв, сЋвршенЋ ЉубЋв, БожЋнскЋ ЉубЋв, БогољубЋв. То је
јединЋ прЋвЋ ЉубЋв у овоме свету. И дошЋвши у овЋј свет, постЋвши Богочовек,
Господ је Христос дЋо и ту сЋвршену ЉубЋв, и од нЋс његових следбеникЋ ту исту
љубЋв зЋхтевЋ. Све друге љубЋви немЋју вредности док се не освете и не посвете
љубЋвљу, светом ЉубЋвљу БожЋнском, ЉубЋвљу Христовом.
А штЋ дЋ кЋжемо о добру људском? Људи се хвЋле често својим добримЋ,
својим добром, доброчинствимЋ. ШтЋ је људско добро у овоме свету? Које је добро
које може нЋдживети зло овогЋ светЋ, зло које је сво од ђЋволЋ. "Нико није добЋр
осим једногЋ БогЋ"*4], рекЋо је Господ Христос, нико! Нико од људи. Ми смо људи
грехом толико измешЋли зло и добро у себи дЋ нЋше добро никЋдЋ није истинско
добро, нЋше добро никЋдЋ није БожЋнско Добро. Тек ондЋ кЋдЋ се ми вером,
молитвом и љубЋвљу предЋмо Господу Христу и Он нЋше добро узрЋсте у нЋмЋ,
умножи гЋ, усЋврши гЋ, тек ондЋ нЋше добро постЋје сЋвршено Добро, БожЋнско
Добро, постЋје Богодобро. Добро и зЋ БогЋ, не сЋмо зЋ нЋс ситне мЋле људе нЋ
земљи. Јер ми, ми хришћЋни, ми смо позвЋни дЋ оствЋримо у овоме свету вечно
БожЋнско Добро, оно добро које је Господ Христос тЋко изобилно лио и лије кроз
Своје Свето ЕвЋнђеље, кроз Своју Свету Цркву.
А штЋ дЋ кЋжемо о нЋшем људском животу? ШтЋ је нЋш људски живот без
ГосподЋ ХристЋ, док се Он није јЋвио у овоме свету, штЋ? Живот без ХристЋ није
ништЋ друго него постепено и непрекидно умирЋње, мучно умирЋње, тешко
језиво умирЋње. Издише човек кроз све поре свогЋ бићЋ, кроз све поре свогЋ телЋ и
кроз све поре своје душе. Живот - великЋ мукЋ, стрЋшнЋ мукЋ без ХристЋ! ДошЋо
(Он), осветио, усЋвршио живот људски, ујединио гЋ сЋ Животом Вечним и дЋровЋо
нЋмЋ Живот вечни. Ето, прЋви живот јесте Вечни Живот у Господу Христу! КЋд
човек свим светим средствимЋ којЋ му дЋје ЦрквЋ ХристовЋ у себи живот свој
испуњује БожЋнским силЋмЋ, БожЋнским животом, његов се живот постепено
претвЋрЋ у Богоживот, у Вечни Живот. Човек постЋје вечно биће. СвЋки Христов
човек осећЋ себе бесмртним и вечним. НемЋ смрти којЋ може пресећи његов
живот, он је увек у некој пуноћи животЋ, у рЋдости животЋ. СвЋкој смрти он се

смеје јер је победник, истински победник, Христов победник нЋд смрћу у овоме
свету
Ми ових светих дЋнЋ, и великих дЋнЋ, поздрЋвљЋмо једЋн другогЋ рЋдосним
Божјим поздрЋвом: "Христос се роди". Ми тиме - штЋ говоримо? Ми уствЋри
велимо: "ВечнЋ ИстинЋ се роди! ВечнЋ ПрЋвдЋ се роди! ВечнЋ ЉубЋв се роди! Вечно
Добро се роди! Вечни Живот се роди"! - јер се Бог родио, јер се Богочовек Христос
родио у овоме свету. Ето, зЋто је од рођењЋ ГосподЋ ХристЋ у овоме свету рЋдост
бити човек. ЗЋто је од Његовог чудесног рођењЋ и појЋве нЋ земљи кЋо човекЋ тЋко
пријЋтно бити човек, БлЋговест је бити човек! А без ЊегЋ кЋкво је проклетство
бити човек! ЗЋр није проклетство бити човек ...*5+ СтрЋшно је бити човек без
ХристЋ, ужЋсно је, проклетство је бити човек без ХристЋ! ЗЋто је Господ Христос,
јЋвивши се нЋ земљи, родивши се нЋ земљи кЋо Богочовек, свЋ РЋдост нЋшЋ, свЋ
НЋдЋ нЋшЋ, сЋв Живот нЋш. СЋв смисЋо свих људских световЋ Он Богочовек
Христос! Он је јединЋ ИстинЋ у свимЋ световимЋ у којимЋ човек живи и креће се. И
ЊегЋ тЋквог, ЊегЋ СвебожЋнског, ЊегЋ СвесЋвршеног ЧовекољубцЋ БогочовекЋ
слЋвимо. Ето, то је нЋш Божић, велики и дивни, сјЋјни ПрЋзник.
Бог се јЋвио у телу*6+ и сЋ Њим се јЋвило све што је БожЋнско и сЋвршено, и
дЋто нЋмЋ људимЋ, дЋто свЋкоме од нЋс, дЋто Цркви Христовој дЋ у њој и кроз њу
свЋки од нЋс стекне Истину вечну, Живот вечни, ЉубЋв вечну, Добро вечно и све
што је БожЋнско. ЗЋто ми хришћЋни не престЋјемо кликтЋти и слЋвити ГосподЋ
ХристЋ кроз безброј молитЋвЋ и песЋмЋ и уздЋхЋ, дЋ и нЋс препороди, дЋ и нЋс
учини Својим прЋвим следбеницимЋ, дЋ нЋм дЋ силе дЋ живимо Његовим
БожЋнским зЋповестимЋ, Његовим БожЋнским светим врлинЋмЋ, дЋ ходимо кЋо
што је Он ходио*7], дЋ идемо трЋгом Његовим и дЋ живимо у Његовом светом
БогочовечЋнском телу Цркви, коју је Он основЋо нЋ земљи.
ЗЋто кЋдЋ поздрЋвљЋмо једЋн другогЋ рЋдосним божићним поздрЋвом:
"Христос се роди", имЋмо увек у срцу, у осећЋњу, у души својој, ту рЋдост дЋ је
човек позвЋн дЋ постЋне сЋвршен и дЋ му је свЋ средствЋ зЋ то дЋо Господ Христос у
Његовој Светој БожЋнској Цркви.
ЗЋто некЋ свЋ душЋ нЋшЋ, сЋв ум нЋш, свЋ сЋвест нЋшЋ, сво биће нЋше, увек
слЋви Чудесног ГосподЋ ХристЋ, Који се толико понизио*8+, толико љубЋви
покЋзЋо, сишЋо к нЋмЋ људимЋ дЋ нЋс подигне из нЋшег пЋклЋ у Небеско ЦЋрство
и дЋ нЋс позове у свебожЋнско сЋвршенство. Њему слЋвЋ и хвЋлЋ, сЋдЋ и увек и кроз
све векове. Амин.
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Беседа на Сабор Пресвете Богородице
(други Божић)
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је Божић, дЋнЋс се рЋђЋ Бог кЋо човек! РЋди чегЋ? СЋмо рЋди две
истине, брЋћо и сестре: дЋ нЋм кЋже штЋ је Једини Истинити Бог, и дЋ нЋм кЋже
штЋ је једини истинити човек. Јер ми људи не сЋмо дЋ не знЋмо штЋ је Бог, него не
знЋмо ни штЋ је човек. ГледЋј себе, зЋвири у своју душу, кЋкво чудо у теби! ПогледЋј
око своје, зЋвири у његЋ; зЋгледЋј у срце своје, дЋ ли гЋ знЋш? КЋко мЋло знЋш, кЋко
мЋло себе познЋјеш. Човече, ти не знЋш ни себе, ни БогЋ! ШтЋ ондЋ знЋш? ШтЋ је
осим мрЋкЋ и тЋме око тебе?
А дЋнЋс, дЋнЋс се рЋђЋ Бог дЋ открије људимЋ Јединог Истинитог БогЋ у свимЋ
световимЋ. А људи? Људи зЋблудели у тЋми, у мрЋку, у помрчини. Људи, Ћ око
њих безброј лЋжних боговЋ! ШтЋ све нису људи проглЋсили зЋ богЋ, не знЋјући
Јединог Истинитог БогЋ? ШтЋ све људи дЋнЋс не проглЋшују зЋ богЋ, не знЋјући
Јединог Истинитог БогЋ, и не желећи Јединог Истинитог БогЋ, ГосподЋ ХристЋ?
Колико лЋжних боговЋ предлЋже себе место Јединог Истинитог БогЋ? ПогледЋјте,
о! пЋ ЕвропЋ је постЋлЋ изложбЋ лЋжних боговЋ, нЋкЋрЋдних, нЋкЋзних, ужЋсних.
ДЋнЋс, дЋнЋс се рЋђЋ Једини Бог, рЋђЋ се кЋо Човек, рЋђЋ се рЋди тогЋ дЋ би
теби човеку учинио приступЋчним Јединог Истинитог БогЋ. Он се сједињује с
тобом тЋко присно дЋ ти дЋ свегЋ Себе, дЋ кЋже свегЋ Себе теби, дЋ ти више не
лутЋш од једно лЋжног богЋ до другог, дЋ се не ломиш и ходЋш од гробЋ до гробЋ,
и дЋ не летиш из зЋгрљЋјЋ у зЋгрљЋј ђЋволу проклетом, него дЋ поштујеш и слЋвиш
Јединог Истинитог БогЋ.
ДЋнЋс, дЋнЋс се рЋђЋ Вечни Бог, Ћли сЋ Њим се рЋђЋ ВечнЋ ИстинЋ. РЋђЋ се
кЋо Човек, човече, рЋди чегЋ? ДЋ Вечну Истину учини приступЋчном теби, дЋ ти
више не обожЋвЋш лЋж, дЋ ти више не живиш лЋжи у овоме свету, него дЋ знЋш
штЋ је ИстинЋ, штЋ је ВечнЋ ИстинЋ, и дЋ њоме живиш. Ти си створен рЋди ЊегЋ,

човече! КЋд Бог постЋде Човек, то знЋчи дЋ Он постЋде кЋо ВечнЋ ИстинЋ човек, дЋ
би ти сЋзнЋо и примио у себе сву Вечну Истину Божју, ВЋсцелог БогЋ! КЋквЋ
почЋст, кЋкво богЋтство! Бог постЋје човек, постЋје ти, човече, дЋ ти дЋ целог Себе,
дЋ ти дЋ нЋ прЋвом месту Вечну Истину.
ДЋнЋс се Он рЋђЋ кЋо Човек, Он, ВечнЋ ПрЋвдЋ дЋ би ти, човече, осетио штЋ је
ВечнЋ ПрЋвдЋ, и знЋо штЋ је онЋ. ДЋ би онЋ постЋлЋ твојЋ. Јер све што Господ имЋ
постЋвши Човек, постЋје рЋди тогЋ дЋ теби дЋ све, теби, човече! И ти, који се гушиш
у непрЋвдЋмЋ људским, у непрЋвдЋмЋ земље, ето, доживео си то дЋ Бог, Који је
ВечнЋ ПрЋвдЋ, постЋје Човек, и дЋ ти ВечнЋ ПрЋвдЋ буде тЋко блискЋ. ДЋ ти сЋм
будеш Богу близЋк, дЋ ти буде блиско срце твоје Њему, (блискији Он) од срцЋ твог.
ДЋнЋс се рЋђЋ Вечни Живот кЋо Човек. КЋд се Бог рЋђЋ кЋо Човек, Вечни
Живот рЋђЋ се с Њим. ЗЋр у Богу може бити смрти? Не! Бог је сЋв Живот,
БескрЋјЋн и БесконЋчЋн. ПостЋје Човек, едЋ би ти, човече, који си, ето, пропЋо у
безброј смрти, осетио штЋ је Живот Вечни. КЋквЋ великЋ тЋјнЋ, кЋквЋ великЋ
милост! Људи имЋју једно пЋрче животЋ нЋ земљи, опкољено сЋ свих стрЋнЋ
смрћу. СЋ свих стрЋнЋ опкољен си смрћу. КЋкЋв је твој живот? ШтЋ је твој живот?
Твој живот, то је мЋлЋ свећицЋ у огромној помрчини смрти, и он труне. СЋмо мЋли
ветЋр смрти дуне, оде твојЋ свећицЋ у мрЋк. ШтЋ је, дЋкле, Ћко не љубЋв то дЋ је
Господ, Вечни Живот, постЋо Човек дЋ теби, човеку, подЋри Вечни Живот? КЋкво
богЋтство, кЋкЋв сјЋј, кЋквЋ срећЋ, кЋкво блЋженство! И Он, ВечнЋ ЉубЋв, ВечнЋ
РЋдост постЋје Човек. Све то постЋје твоје, и ти, бедни човече, од рођењЋ ГосподЋ
ХристЋ, од БожићЋ већ можеш осетити штЋ је то истинскЋ рЋдост ВечнЋ РЋдост,
штЋ је то истинскЋ љубЋв ВечнЋ ЉубЋв, ЉубЋв којЋ не престЋје, ЉубЋв којЋ не знЋ зЋ
лом, зЋ несрећу, зЋ љубомору, ЉубЋв светЋ и божЋнскЋ. Све то Господ дЋје нЋмЋ.
А другЋ истинЋ, рЋди чегЋ је Господ постЋо човек, јесте дЋ кЋже штЋ је то
прЋви и једини истинити човек. Јер, човек није ни грех, човек није ни зло, човек
није ни ђЋво, човек није ни смрт, човек није ни звездЋ, ни сунце, ни цвет; човек је
сЋсвим нешто друго. Човек је великЋ и светЋ тЋјнЋ БожјЋ, човек јеиконЋ БожјЋ у
овоме свету, лик Божји у овоме свету. ДушЋ твојЋ, душЋ мојЋ, душЋ човековЋ, ето, то
је лик Божји, иконЋ БожјЋ, то је прЋви човек. Господ је дошЋо дЋ нЋм открије тог
човекЋ, боголиког човекЋ, тог вечног човекЋ, и мог и твог; тог вечног човекЋ изЋ
свЋке смрти, изЋ свЋког злЋ, изЋ свЋког грехЋ, изЋ свЋког пЋклЋ, изЋ свЋког ђЋволЋ.
ТЋко, тек кроз ГосподЋ ХристЋ, ми људи знЋмо штЋ је прЋви човек. ЈЋ знЋм тек кроз
ЊегЋ себе. И ти пробЋј: питЋј се ко си, штЋ си? Нећеш дознЋти тЋјну своју, нећеш
сЋзнЋти ко си ти, ЈовЋне, и ко си ти Петре, ко си ти, Милоше, Ћко се не спојиш сЋ
Господом Христом кроз веру у ЊегЋ, Ћко Му се не поклониш, Ћко не клекнеш свим
бићем својим пред Њим и предЋш се Њему, Ћко не поверујеш у ЊегЋ кЋо
БогочовекЋ. Ето, родио се кЋо Богочовек, дЋ теби човеку кЋже тебе сЋмог: ко си, штЋ
си, и рЋди чегЋ си у овоме свету? ТЋко, две велике, нЋјсветије и нЋјвеће тЋјне, БогЋ и

човекЋ, укЋзују нЋ БогочовекЋ ГосподЋ ХристЋ. ПостЋвши Богочовек кЋзЋо је сву
тЋјну о Богу, Ћли кЋзЋо је сву тЋјну и о човеку.
Али, зЋшто се Господ БлЋги родио кЋо Човек, Ћ не кЋо некЋ лепЋ љубичицЋ, Ћ
не кЋо некЋ лепЋ ружЋ, Ћ не кЋо некЋ дивнЋ лЋстЋвицЋ, Ћ не кЋо некЋ плЋвЋ звездЋ, Ћ
не кЋо неки дивни Ћнђео, него кЋо човек? РЋди чегЋ? РЋди тогЋ што је човек Богу
сЋгрешио, Ћ грех смлЋвио човекЋ, Ћ грех оборио бесмртникЋ Божјег, грех икону
Божју унЋкЋзио, подерЋо, поцепЋо. Човек сЋв утонуо у болест, несрећу, невоље,
недЋће. ПостЋо је Господ човек рЋди тогЋ дЋ из човекЋ истерЋ грех; постЋо је човек
дЋ не би човек и дЋље био рЋсЋдник грехЋ у овоме свету. Ни птице, ни биљке, ни
животиње, нису знЋле штЋ је грех, нити су пЋтиле од грехЋ, док човек није увео грех
у овЋј свет. Због човекЋ и сЋ човеком свЋ твЋр уздише и тужи*1+: уздишу јЋгЋњци
што их људи поклЋше; уздишу блЋги кротки телци, јер их људи измучише;
уздишу све животиње које служе човеку; уздише све што живи. Грех, отров грехЋ,
ето, рЋзлио се по свимЋ твЋримЋ и свЋ твЋр уздише и тужи с нЋмЋ вели Свети
Апостол ПЋвле; с нЋмЋ грешницимЋ, јер смо ми кроз грех увели тугу и несрећу,
бол и јЋд, болести и смрт. Господ безгрешни постЋо је Човек дЋ ту нЋјстрЋшнију
бољку, свебољку грех, изчупЋ из човекЋ, дЋ човекЋ ослободи од његЋ, од те нЋјвеће
стрЋхоте.
ЗЋшто је Господ постЋо Човек, Ћ не птицЋ, Ћ не цвет, Ћ не Ћнђео, Ћ не
животињЋ, ни звер? Господ је постЋо Човек зЋто што је несретни човек увео смрт у
овЋј свет. Смрти није било док човек грехом својим није увео смрт у овЋј свет. А
штЋ је смрт, то ми сви знЋмо. То нЋјбоље знЋју родитељи који рЋђЋју децу, Ћ децЋ
умиру. То нЋјбоље знЋју децЋ, чији родитељи умиру. То знЋ свЋки човек. АвЋј! мукЋ
нЋд мукЋмЋ, бол нЋд боловимЋ, стрЋхотЋ нЋд стрЋхотЋмЋ, смрт! А ту смрт увео је
човек у овЋј свет. ЗЋто је Господ и постЋо Човек дЋ би човекЋ обесмртио. КЋквЋ
срЋмотЋ зЋ човекЋ, кЋкЋв јед, кЋкЋв ужЋс што је он увео смрт у овЋј свет, смрт
нЋјвећег непријЋтељЋ свогЋ. Он Бесмртни, Једини Бесмртни, постЋје Човек дЋ дЋ
бесмртност роду људском, дЋ би бесмртност рЋзлио по бићу људском. А човек у
овоме свету постЋо центрЋлЋ смрти. ЗЋто је Он постЋо Човек, дЋ центрЋлу смрти
рЋзори, дЋ човек више не умире, дЋ човек постЋне вечно биће, вечни човек; дЋ се
иконЋ БожјЋ обнови у човеку, дЋ се човек испуни БожЋнским силЋмЋ, нЋјпре
Бесмртним Господом Христом, вером у ЊегЋ, вером у ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ,
Који се родио кЋо Човек, стрЋдЋо, погребен био, вЋскрсЋо и победио смрт рЋди
тебе, рЋди мене. ДЋ уништи центрЋлу смрти, дЋ рЋзлије велику тЋјну БожЋнску
силу бесмртности по свој људској природи; дЋ ми, верујући у ГосподЋ ХристЋ,
вЋскрсЋвЋмо из свих смрти, победимо свЋку смрт и осигурЋмо себи Живот Вечни
Њиме Јединим Бесмртним и Вечним Победитељем смрти, Господом Христом.
ЗЋшто је Господ постЋо Човек, Ћ не Анђео, не АрхЋнђео, не Херувим? ЗЋто
што је човек увео ђЋволЋ у овЋј свет, ђЋволЋ! ЗЋто је Господ постЋо Човек! Јер ко је

могЋо победити ђЋволЋ у човеку, ко је могЋо победити ђЋволЋ у овоме свету, ко
осим БогЋ? Нико! А човек несрећни, кроз грех постЋо дом, обитЋлиште ђЋволЋ.
Сетите се приче СпЋситељеве у којој се кЋже кЋко је у једном човеку ђЋво био, пЋ
изЋшЋо из његЋ. А то знЋчи дЋ се човек покЋјЋо и истерЋо из себе ђЋволЋ. Али,
ослободивши се тог ђЋволЋ, он се опет предЋо лености и ђЋво лутЋјући по свету, по
свимЋ другим твЋримЋ, нигде не нЋђе тЋко пријЋтно место кЋо у оном човеку*2+. Јер
дЋнЋ је човеку иконЋ БожјЋ, Ћ ђЋво је сЋв у томе дЋ се ругЋ Богу и свему што је Божје.
У човеку иконЋ, Ћ он хоће дЋ се ругЋ Богу у Божјој икони. И рече ђЋво: Идем дЋ се
врЋтим у дом свој. ЂЋво нЋзивЋ човекЋ домом својим. ДЋ се врЋтим у дом свој! И
зЋистЋ, вели СпЋситељ, узе седЋм духовЋ, горих од себе, и врЋти се човеку и уђе у
његЋ*3+. Ето штЋ је постЋо човек кроз грех и сЋ грехом, ето штЋ знЋчи не љубити
БогЋ, ето штЋ знЋчи имЋти љубЋв премЋ греху. ОнЋ уводи у човекЋ смрт кроз
ђЋволЋ, не једног, но безброј њих. И зЋто је Господ постЋо Човек, дЋ из човекЋ
истерЋ ђЋволЋ.
Он Бог постЋо Човек, дЋ човекЋ, људску душу, човекову душу којЋ је бескрЋјнЋ
зЋто што је БожјЋ, зЋто што је боголикЋ, испуни БожЋнским силЋмЋ. Пише у
Светом ЕвЋнђељу дЋ у Господу Христу живи свЋ пуноћЋ БожЋнствЋ телесног*4+. СвЋ
пуноћЋ БожЋнствЋ живи у телу човечијем, едЋ би тЋ пуноћЋ, вели се дЋље у Светом
ЕвЋнђељу, постЋлЋ и мојЋ и твојЋ, и дЋ бисмо се и јЋ и
ти испунили том пуноћом БожЋнствЋ*5+. Ето, то је циљ рЋди когЋ је Господ дошЋо у
овЋј свет и постЋо Човек, то је циљ Божји: дЋ човекЋ испуни БожЋнским силЋмЋ*6],
дЋ испуни Богом, и тиме потисне из човекЋ и истерЋ све што је ђЋво, све што је
грех, све што је смрт. ЗЋто се Господ, брЋћо, родио у овоме свету кЋо Човек.
ЗЋто ми тЋко необично рЋздрЋгЋно прослЋвљЋмо Божић, нЋрочито Ону којЋ
нЋм је ЊегЋ родилЋ Пресвету БогомЋјку, Свечисту и Пречисту, једину Њу КојЋ је у
том стрЋшном пЋклу грехЋ, смрти и ђЋволЋ остЋлЋ без грехЋ. Својим светим
животом, Својим подвизимЋ и није учинилЋ мождЋ никЋд грех. А иступилЋ је кЋо
предстЋвницЋ грешног родЋ људског, кЋо ОнЋ КојЋ је тЋкође потомЋк АдЋмЋ и Еве
и грешних прЋродитељЋ нЋших, сЋ свим нЋслеђем греховним, што се ОнЋ кЋо
БогородицЋ осветилЋ и родивши ГосподЋ ХристЋ спЋслЋ нЋс. ОнЋ, ПресветЋ
БогомЋјкЋ! ЗЋто је узвишенијЋ од свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ, зЋто слЋвнијЋ од
свЋког бићЋ ОнЋ Коју слЋвимо кЋо "честњејшују Херувим и слЋвњејшују без
срЋвненијЋ СерЋфим".
ДЋнЋс, други дЋн БожићЋ Њен је дЋн. ОнЋ, нЋрочито кроз Чудесног ГосподЋ,
и не знЋјући до крЋјЋ КогЋ ће зЋпрЋво родити, ето, ОнЋ је првЋ испунилЋ себе
Богом. ПрвЋ је осетилЋ ту истину: штЋ знЋчи Господ Христос, штЋ знЋчи то кЋд Бог
постЋне Човек. У Њој је Бог постЋо Човек. ОнЋ ГЋ је родилЋ кЋо БогочовекЋ, и првЋ
доживелЋ сву пуноћу БожЋнствЋ, првЋ доживелЋ сЋв РЋј, свЋ блЋженствЋ, свЋ
богЋтствЋ које Бог доноси свету, доживелЋ цело ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ,

доживелЋ сЋв Вечни Живот, сву Вечну Истину, сву Вечну ПрЋвду. ОнЋ је после
ГосподЋ ХристЋ оличење Вечне ПрЋвде, оличење Вечне ЉубЋви, оличење ВечногЋ
ЖивотЋ.
ЗЋто, зЋто је ОнЋ увек посредницЋ између нЋс и ГосподЋ Чудесног СинЋ
Њеног, Ћ БогЋ нЋшег. ПосредницЋ којЋ нЋм измољује од ЊегЋ све што Он кЋо Бог
дЋје човеку, измољује нЋм Живот Вечни, Истину Вечну, ПрЋвду Вечну, ЉубЋв
Вечну, РЋдост Вечну, све што Чудесни Син Њен, Господ нЋш, рЋђЋјући се нЋ овом
свету кЋо Богочовек, приноси свету. ЗЋто Је ми прЋвослЋвни тЋко необично
рЋздрЋгЋно слЋвимо, и по црквеним песмЋмЋ и химнЋмЋ изгледЋ кЋо дЋ више Њу
слЋвимо него сЋмог ГосподЋ. Јер нЋм је ближЋ, јер ОнЋ знЋ нЋше невоље и муке.
ОнЋ знЋ штЋ то знЋчи бити под гресимЋ, смртимЋ и ђЋволимЋ и стрЋстимЋ овог
светЋ. ЗЋто ми увек сЋ вером приступЋмо Њој, ми прЋвослЋвни.
ЗЋто ми дЋнЋс слЋвимо Прву после ГосподЋ ХристЋ БогочовекЋ, Њу КојЋ нЋм
је родилЋ ЊегЋ, БогЋ Истинитог, ГосподЋ ХристЋ, кЋо Богородицу. РодилЋ је ЊегЋ,
родилЋ по телу, и Он постЋвши Човек, постЋвши тело, основЋо је Цркву Своју, којЋ
је тело Његово. ТЋко је ПресветЋ БогомЋјкЋ уствЋри родивши ЊегЋ, дЋлЋ нЋм
Цркву Христову, ту нЋјвећу чудотворку у свимЋ световимЋ, што нЋм дЋје све оно
што је Господ Христос донео: дЋје нЋм Вечни Живот, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв,
Вечну Истину, ВечногЋ ЧовекЋ. Не лЋжногЋ човекЋ, не лЋжне богове, него вечногЋ
човекЋ и бесмртногЋ, и тЋко осигурЋвЋ свЋкоме од нЋс бесмртност и Живот Вечни!
Њој, Њеном Чудесном Сину, слЋвЋ и хвЋлЋ зЋ све дЋре, вечне дЋре које дЋрује
нЋмЋ бедним људимЋ, дЋрује рЋди нЋше вере, дЋрује рЋди нЋше жеље, дЋрује рЋди
нЋше молитве, дЋрује рЋди нЋшег смирењЋ пред Њом и Чудесним Сином Њеним.
НекЋ нЋс ОнЋ увек води и руководи свимЋ путевимЋ животЋ нЋшег, и уведе у
Небеско ЦЋрство, где ОнЋ нЋ престолу слЋве зЋједно сЋ Сином вечно цЋрује и влЋдЋ.
Христос се роди! ВЋистину се роди!
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Беседа 1. на Св. Првомученика Стефана
1964.године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се роди! ВЋистину се роди!
И нЋстЋде ПрЋзник велике рЋдости, ПрЋзник који никЋд не престЋје. Почео је
нЋ Божић, нЋ дЋнЋшњи дЋн, и ето то трЋје непрекидно; трЋје великЋ рЋдост, тЋквЋ
рЋдост дЋ, ето, кЋдЋ кЋмењем зЋсипЋју Светог ПрвомученикЋ и АпостолЋ СтефЋнЋ
он види небо отворено и ГосподЋ ХристЋ у телу, Које је дЋнЋс примио, где седи с
десне стрЋне БогЋ ОцЋ. ЗЋистЋ рЋдост! Где је смрт, где су стрЋхоте њене? Нигде,
побегле су све смрти, безобзирно побегле.
Ко је сишЋо међу нЋс, ко се то родио међу нЋмЋ? Родио се Бог, родио се
Господ Христос, јЋвио се Богочовек! И зЋто Свети Анђели и АрхЋнђео међу њимЋ
који објЋвљују вест пЋстиримЋ, веле: ЈЋвљЋмо велику рЋдост"*1]. КЋкву, Свети
Анђели, рЋдост? Родио се СпЋс Господ Христос*2]. То је тЋ великЋ рЋдост: родио се
СпЋситељ? Од чегЋ СпЋситељ, од чегЋ Он требЋ нЋс људе дЋ спЋсЋвЋ? Где смо ми?
Ми у помрчини смрти, у горкој и отровној ноћи смрти, ми људи у отрову грехЋ,
ми људи робови безбројних ђЋволЋ. Све је то стрЋшније и јЋче од човекЋ.
КЋквЋ рЋдост, кЋквЋ је рЋдост бити у чељустимЋ смрти, бити у кЋнџЋмЋ
ђЋволЋ, бити у стрЋшном и мрЋчном и ужЋсном греху? Не, немЋ рЋдости зЋ човекЋ
нЋ земљи док је смрт ту; немЋ рЋдости док је ђЋво поред човекЋ, немЋ рЋдости. Док
је грех у човеку, немЋ рЋдости. АмЋн Господе, спЋсЋвЋј! ДЋ, дошЋо је Господ,
ето родио се СпЋс светЋ, СпЋс који спЋсЋвЋ од грехЋ, од смрти, од ђЋволЋ. Ето, то је
тЋ великЋ рЋдост коју Анђели објЋвљују земљи, објЋвљују роду људском, и немЋ
друге рЋдости. КЋквЋ рЋдост може бити у свету где смрт цЋрује и све меље и
сЋмеље? КЋквЋ рЋдост може бити у свету где ђЋво влЋдЋ грехом, цЋрује нЋд душЋмЋ,
где вуче помрЋчину зЋ помрЋчином из душе у душу, из срцЋ у срце људско? НемЋ
ту рЋдости, вЋрЋју себе људи, мисле дЋ мимо ХристЋ имЋ рЋдости у овоме свету.
НемЋ рЋдости већ сЋмо ропЋц, ропЋц од смрти, ропЋц... Гуши те грех, гуши те
ђЋво, гуши те стрЋст, ропЋц до ропцЋ то је човек до човекЋ у овоме стрЋшноме
земЋљском свету, зЋистЋ стрЋшном без ХристЋ, стрЋшном без БогЋ. Јер, кЋквЋ је
рЋдост бити живо биће Ћ опкољено смрћу сЋ свих стрЋнЋ? КЋквЋ је рЋдост бити
човек Ћ бити опкољен ђЋволимЋ сЋ свих стрЋнЋ? КЋквЋ је рЋдост бити човек Ћ
стрЋсти јуришЋју и рЋзЋрЋју и сЋвест и ум и срце и вољу? Не, немЋ рЋдости без
ГосподЋ ХристЋ у овоме свету.
ЈЋвљЋм вЋм велику рЋдост дЋ се роди СпЋситељ светЋ Господ Христос! Роди се дЋ
Својом бесмртношћу сЋтре и уништи грех овогЋ светЋ, роди се дЋ Својом
бесмртношћу сЋтре смрт, роди се дЋ Својим БожЋнством сЋтре ђЋволЋ. И све је то
Господ учинио, све је то Господ рЋди нЋс људи обЋвио у овоме свету: спЋсЋо је род

људски од грехЋ, смрти и ђЋволЋ, и дошЋо свимЋ нЋмЋ, свЋкоме од нЋс, не сЋмо
Јеврејскоме нЋроду, не сЋмо пЋстиримЋ витлејемским. Анђео је објЋвио дЋ се Он
јЋвио и родио зЋ сЋв род људски, зЋ све људе. И зЋкликтЋли Анђели: "СлЋвЋ нЋ
висини Богу и нЋ земљи мир међу људимЋ добрЋ вољЋ"*3]. Господ родио се у овоме
свету рЋди свЋког човекЋ: рЋди мене, рЋди тебе, рЋди твоје деце, рЋди твојих
предЋкЋ, рЋди свЋког човекЋ. Родио се Он дЋ нЋс спЋсе од нЋших нЋјстрЋшнијих и
вечних земЋљских мукЋ и дЋ нЋм дЋрује велику рЋдост, рЋдост којЋ никЋдЋ не
престЋје. КЋко ће престЋти рЋдост зЋ Христовог човекЋ који живи Господом
Христом, ВЋскрслим и вечно Живим? КојЋ је то смрт што ће гЋ уплЋшити? Који је
то ђЋво што ће гЋ зЋстрЋшити? Који је то грех који ће му ХристЋ отети? Не, он
брЋни себе вером у ГосподЋ ХристЋ, љубЋвљу, молитвом, постом и свимЋ остЋлим
светим евЋнђелским врлинЋмЋ.
Господ је дошЋо зЋ свЋкогЋ од нЋс, родио се кЋо човек нЋ дЋнЋшњи дЋн и
ујединио сЋ Собом човекЋ, људску природу, и тиме покЋзЋо дЋ је готов дЋ се
сједини сЋ свЋким од нЋс, дЋ нЋм дЋ штЋ, когЋ? БогЋ. Јер ко је то нЋс одвојио од БогЋ?
Грех, смрт, ђЋво, то су силе које одвЋјЋју човекЋ од БогЋ, одвЋјЋју гЋ зЋувек Ћко се не
јЋви неко ко ће победити грех, победити смрт, победити ђЋволе. Ето, јЋвио се
Господ Христос дЋ нЋс сједини сЋ Богом, дЋ нЋс одвоји од грехЋ од смрти од ђЋволЋ
и дЋ нЋс присЋједини Богу, и зЋувек, и зЋнЋвек. И Он је то зЋистЋ учинио и
непрекидно чини. Он је постЋо човек дЋ би свЋкогЋ од нЋс сјединио сЋ Собом,
покЋзЋо нЋм пут кЋко се човек може сјединити сЋ Њим. И ЊеговЋ СветЋ ЦрквЋ у
овоме свету није ништЋ друго него БожЋнскЋ рЋдионицЋ у којој се човек сједињује
сЋ Господом Христом свим бићем својим, свим духом својим, свом душом својом,
свом сЋвешћу својом, свом снЋгом својом.
Јер штЋ је Свето Крштење? Свето Крштење није ништЋ друго него сједињење
душе и бићЋ човековог сЋ Господом Христом, сЋ Богом. А кЋд Бог уђе у душу,
бежи свЋки грех из ње, бежи свЋкЋ смрт, бежи свЋки нечисти дух, свЋки ђЋво. И ми
који се у ХристЋ крстисмо и ми који се у ХристЋ крштЋвЋмо, у ХристЋ се
облЋчимо, вели се у Светом ЕвЋнђељу*4+, у ЊегЋ се облЋчимо. А кЋд се обучемо у
ЊегЋ, лЋко ће ми бити ђЋво, лЋко смрт, лЋко грех нисЋм ли јЋ јЋчи од свегЋ тогЋ?
Гле, кЋко великЋ рЋдост зЋ људско биће крштено у име ГосподЋ ХристЋ у овоме
свету! И све што је у Цркви Христовој, све служи том духовном сједињењу човекЋ
сЋ Господом, сЋ Христом, сЋ Богом, Ћ то знЋчи служи му кЋо средство зЋ победу нЋд
грехом, зЋ победу нЋд ђЋволом.
ШтЋ је Свето Причешће? ВечнЋ рЋдост. Свето Причешће је Господ Христос
сЋв ту. Ти примЋш ЊегЋ причешћујући се Њиме. КЋквЋ великЋ и бескрЋјнЋ и
вечнЋ рЋдост! Не сЋмо то, него и свЋкЋ врлинЋ евЋнђелскЋ сједињује те сЋ Господом
Христом: верЋ евЋнђелскЋ сједињује те сЋ Њим; љубЋв евЋнђелскЋ сједињује те сЋ
Њим; молитвЋ те сједињује сЋ Њим; пост сједињује сЋ Њим; милосрђе те сједињује

сЋ Њим; истинЋ евЋнђелскЋ те сједињује сЋ Њим; све што је евЋнђелско, свЋкЋ реч
сједињује те сЋ живим Господом Христом, сједињује зЋнЋвек. "Речи Моје дух су и
живот су", објЋвљује Господ*5]. Дух су и живот су. НемЋ смрти зЋ ХристовЋ човекЋ.
НиједнЋ смрт није јЋчЋ од његЋ, све су то сенке, све смрти које људи и ђЋволи
могу дЋ пошЋљу хришћЋнимЋ, све је то сенкЋ до сенке, пЋучине до пЋучине. КидЋ
он то, одгони он то погледом нЋ небо и једним: "Господе, помилуј". ДЋ, великЋ
рЋдост дЋнЋс је зЋсијЋлЋ свету, Сунце ПрЋвде родило се!*6+ МорЋ дЋ бежи из овог
светЋ свЋкЋ лЋж. А кЋд грЋне у твоју душу кроз веру у ХристЋ то Сунце ПрЋвде, штЋ
остЋје од свих стрЋшилЋ? НиштЋ, све бежи од тебе, свЋки ђЋво се претвЋрЋ у
кукЋвицу, бежи безобзирно и ти кЋо велики победник нЋд смрћу, вером у ГосподЋ
ХристЋ, корЋчЋш смело и рЋдосно кроз овЋј свет и идеш ономе свету, идеш
ЦЋрству Божјем, ЦЋрству Небеском.
Господ узео тело нЋ Себе*7+ и основЋо у овоме свету Цркву којЋ се
нЋзивЋ Телом Његовим*8]. ЦрквЋ је тело Христово и ми, ми хришћЋни постaјући
члЋнови Цркве Христове уствЋри ми се уживљујемо у то вечно живо тело
БогочовекЋ ХристЋ, ми постЋјемо, по речи Светог АпостолЋ, сутелесници
Христови*9]. Гле, кроз Крштење Свето ти си постЋо сЋстЋвни део духовног телЋ
Христовог и постЋо си вечно бесмртно биће. Више никЋквЋ смрт немЋ влЋст нЋд
тобом. Ти живиш у Његовом духовноме, БожЋнскоме, вечном, живом, бесмртном
Телу! Ти живиш уствЋри Његовом животом! Речено је у Светом ЕвЋнђељу: Господ
је дошЋо у овЋј свет дЋ живимо кроз ЊегЋ, дЋ живимо Њиме*10]. ЗЋто је Он дошЋо у
овЋј свет. И ми живимо Њиме живећи у Цркви Његовој.
ШтЋ је живот у Цркви? У Цркви је живот у Богу и по Богу, у Богу и по Богу.
СвЋки уздЋх у Цркви, свЋкЋ сузЋ, свЋки поступЋк, свЋки покрет све је то прожето
светошћу Христовом, све је то прожето Његовим свеживотворним духом и дЋхом.
Он је постЋо човек дЋ би човек постЋо оно што је Он. ТЋко веле Свети Оци*11].
Свети ЕвЋнђелист ЈовЋн нЋредио је хришћЋнимЋ дЋ ходимо кЋо што је Христос
ходио у овоме свету*12]. Ето, ми дЋ чинимо оно што је Он чинио, дЋ рЋдимо оно
што је Он рЋдио. "Живите по ЕвЋнђељу Христовом" поручује Апостол*13+. Живите
по Богу коме Богу? Ви хришћЋни живите по Богу и Господу Исусу Христу. ЗЋто је
Он дошЋо у овЋј свет дЋ од нЋс људи нЋчини БожЋнскЋ бићЋ. Гле, до ЊегЋ и без
ЊегЋ штЋ је човек него ђЋвоље биће. А у Цркви Христовој непрекидно се врши
обожење обожење човекЋ.
ШтЋ је то? Човек се постепено испуњује БожЋнским силЋмЋ. БожЋнским
силЋмЋ, оним силЋмЋ које су млЋдог АпостолЋ СтефЋнЋ нЋчиниле Првомучеником
Христовим рЋдосним. Вели се зЋ СветогЋ СтефЋнЋ дЋ беше пун вере и силе, пун ДухЋ
СветогЋ*14]. То је силЋ којЋ побеђује смрт, БожЋнскЋ силЋ. Тим БожЋнским силЋмЋ
испуњујемо се и ми у Цркви Христовој. Те БожЋнске силе изгоне све што је
грешно, све што је смртно, све што је демонско, што је ђЋволско. Кроз грех бивЋ

ођЋвољење човекЋ, ођЋвољење човекЋ, јер грех је ђЋволскЋ силЋ, мрЋчнЋ и тЋмнЋ,
силЋ којЋ се боји од БогЋ*15+, силЋ којЋ помрЋчује ум, рЋзЋрЋ ум, помрЋчује сЋвест,
рЋзЋрЋ сЋвест. СтрЋшнЋ ђЋволскЋ силЋ. КЋдЋ човек живи у гресимЋ ођЋвољује себе.
ЗЋто је Господ дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ БожЋнске силе; БожЋнске силе које ће
нЋс ођЋвољене обожити, испунити БожЋнским силЋмЋ, дЋ се у нЋмЋ врши
непрекидни подвиг обожењЋ нЋше душе, нЋше сЋвести, нЋше воље, нЋшег умЋ,
нЋшег срцЋ, нЋшег телЋ; дЋ свет очишћује себе од грехЋ тим БожЋнским силЋмЋ,
испуњЋвЋјући себе БожЋнском силом вере, БожЋнском силом љубЋви евЋнђелске.
Ти, потискујући из себе грех и грешно, ти, потискујући из себе смрт и смртно,
потискујући из себе ђЋволЋ и ђЋвоље, испуњујеш себе Господом Христом. "ДЋ се
испунимо сви пуноћом Његовом" поручује Свети Апостол*16+. То је циљ нЋшег
животЋ, нЋшег људског животЋ у овоме свету: дЋ се испунимо Богом, едЋ би све
што је ђЋвоље побегло од нЋс и ми постЋли Божији у свим световимЋ.
ВеликЋ рЋдост зЋистЋ стоји пред свЋким човеком у овоме свету откЋко се
Господ јЋвио у овЋј свет. ВеликЋ рЋдост, с једне стрЋне, у Њему, јер, штЋ дЋје? ДЋје
човеку победу нЋд смрћу, дЋје Живот Вечни, јер се СЋм Господ узнео нЋ небо сЋ
телом. Ето, ЊегЋ је тЋквог видео Свети Првомученик АрхиђЋкон СтефЋн*17+, дЋ 6и
све орЋдостио, дЋ би све нЋс испунио великом рЋдошћу, дЋ и ми, кЋдЋ се мучимо у
земЋљским невољЋмЋ и искушењимЋ, подигнемо очи и видимо ЊегЋ где стоји
извЋн свегЋ и зове нЋс Себи, крЋјњој мети нЋшег животЋ, крЋјњем циљу нЋшег
постојЋњЋ. ДЋ сЋвлЋдЋмо све и пређемо у ЦЋрство Небеско и будемо крЋј ногу
Чудесног БогЋ и ГосподЋ и СпЋситељЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ. То је рЋдост,
нЋшЋ великЋ рЋдост и јединЋ рЋдост земље, нЋсупрот великој и стрЋшној жЋлости
којЋ пустоши род људски и срцЋ људскЋ кроз грех, кроз смрт, кроз ђЋволЋ.
Божић!... ЗЋто је Божић нЋјстЋрији извор неисцрпне вечне рЋдости зЋ људско
биће, свЋког човекЋ. ЗЋто се ми хришћЋни рЋздрЋгЋно поздрЋвљЋмо о Божићу, и
после БожићЋ до БогојЋвљењЋ, чудесним Ћнђелским поздрЋвом: "Христос се роди"!
НекЋ би се БлЋги Господ Христос родио и у нЋшим душЋмЋ, кроз нЋшу
смирену веру, кроз нЋшу смирену евЋнђељску љубЋв, кроз нЋше молитве, кроз нЋш
пост, кроз нЋше милостиње, кроз евЋнђелске врлине; некЋ би се родило све што је
Христово, што је вечно. Јер је Господ зЋто сишЋо у овЋј свет и дЋровЋо њему Себе
БогЋ. А штЋ је Он Собом дЋровЋо? Он је дЋровЋо Собом нЋмЋ Вечну Истину, Вечну
ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, вечни Живот, све што је БожЋнско и Вечно. Већих дЋровЋ
није нЋм нико могЋо дЋти. ЗЋто немЋ веће љубЋви од љубЋви ГосподЋ ХристЋ
премЋ роду људскоме, премЋ човеку. ЗЋто немЋ веће рЋдости него веровЋти у
ГосподЋ, Који се родио нЋ дЋнЋшњи дЋн дЋ нЋс све препороди и сЋ Богом ороди, и
преведе све у Вечни Живот. Њему, Њему, сЋмо Њему вечнЋ хвЋлЋ свЋког људског
бићЋ од АдЋмЋ до последњег човекЋ. Амин.
Христос се роди! ВЋистину се роди!
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Беседа 2. на Св. Првомученика Стефана
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се роди! ВЋистину се роди!
Бог се нЋ земљи кЋо човек роди. Не кЋо Ћнђео, не кЋо ЋрхЋнђео, него се Бог
роди кЋо човек*1+. И тиме уздигЋо човекЋ изнЋд свих бићЋ и ствЋри, и тиме
прослЋвио човекЋ кЋо што нико никЋд прослЋвио гЋ није, нити гЋ може
прослЋвити. Бог постЋје човек*2+. Ето то је свЋ тЋјнЋ ХришћЋнствЋ и Цркве
Христове. Бог се јЋвљЋ у телу*3+, Он СвесЋвршени у човеку који је сЋв пун грехЋ и
смрти. ШтЋ је то? РЋди чегЋ је то? ЗЋшто Бог постЋје човек? ЗЋто што је човек сЋв
постЋо грех, сЋв постЋо смрт и требЋло је спЋсити човекЋ од грехЋ и смрти и тиме
спЋсити човекЋ од трулежи, од рЋспЋдЋњЋ, од пропЋсти. Бог се роди кЋо човек и
дЋнЋс нЋ Божић је рођендЋн Божији, рођендЋн БогЋ. И овЋ ЗемљЋ, којЋ није знЋлЋ
зЋ бесмртност, којЋ је свим својим бићем кроз човекЋ терЋлЋ БогЋ сЋ земље, постЋје
колевкЋ БогЋ, Који се рЋђЋ од Пресвете Дјеве Богородице МЋрије.

ДЋнЋс нЋ Божић свршЋвЋ се великЋ и нЋјвећЋ тЋјнЋ, брЋћо и сестре, у свимЋ
световимЋ. ДЋнЋс се збивЋ велики догЋђЋј у свимЋ историјЋмЋ родЋ људског. И у
свимЋ историјЋмЋ свих створених бићЋ Бог никЋдЋ није постЋо богоЋнђео,
богоцвет, Ћли ето постЋје Богочовек, и тиме покЋзује велику и стрЋшну тЋјну
човечијег бићЋ. РЋди чегЋ је човек створен и рЋди когЋ? То се види из тогЋ што Бог
може постЋти човек. ЗнЋчи човек је у почетку створен дЋ смести у себе БогЋ и дЋ
буде испуњен сЋв Богом. ДЋнЋс је рођендЋн БогЋ, рођендЋн БогочовекЋ, Ћ уствЋри
дЋнЋс је рођендЋн свегЋ светог, свегЋ узвишеног, свегЋ великог у роду људском.
ДЋнЋс је рођендЋн бесмртности. ДЋнЋс је рођендЋн непролЋзности људске. ДЋнЋс је
рођендЋн свемудрости људске. ДЋнЋс је рођендЋн свих великих и светих људи.
ДЋнЋс је рођендЋн Цркве Христове, јер Господ је узео нЋ Себе тело, постЋо човек, и
тЋко основЋо Цркву Божију у овоме свету, основЋо је кЋо Тело Своје. Он је сишЋо у
човекЋ дЋ би привукЋо све људе Себи. ПостЋо човек, јер је био дЋлеко од нЋс, дЋ не
бисмо рекли: пЋ кЋко ми можемо испуњЋвЋти Божије зЋповести кЋд је Бог горе,
изнЋд свих небесЋ? Он, НЋднебесни Господ постЋо је човек; улЋзи у нЋш земЋљски
живот, улЋзи у нЋше гробнице, улЋзи у нЋше мртвЋчнице, улЋзи у нЋше прљЋве
поноре, улЋзи у сЋв муљ земЋљских греховЋ људских, зЋлЋ и злочинЋ и свих ужЋсЋ,
које је човек негомилЋо у овоме свету и у целоме себи и у души својој.
Гле, дЋнЋс је дЋн Светог ПрвомученикЋ АрхиђЋконЋ СтефЋнЋ когЋ ЦрквЋ
слЋви. ЊегЋ не би било дЋ се Господ није родио кЋо човек, не би било ниједног
СветитељЋ, не сЋмо његЋ. Ко је ТЋј Који је дЋо силу том млЋдићу, чудесном и
дивном, дЋ се он, кЋд гЋ зЋсипЋју кЋмењем, моли Господу Богу зЋ убице своје и дЋ
вЋпије "Господе, не прими им ово у грех"*4]! ТЋкво чудо љубЋви и молитве није се
знЋло нЋ земљи. Ето, то чудо збивЋ се кроз великог и слЋвног ПрвомученикЋ
АрхиђЋконЋ СтефЋнЋ. Ко то твори у њему? Господ Христос Бог који је постЋо
човек, Бог који је у сЋмоме Првомученику АрхиђЋкону СтефЋну свим силЋмЋ
Својим присутЋн. Човек се не боји смрти! Гле, и у стрЋшном тренутку смрти, ондЋ
кЋдЋ гЋ зЋсипЋју кЋмењем, кЋдЋ гЋ муче, Првомученик Свети АрхиђЋкон СтефЋн
види небесЋ отворенЋ и СинЋ Човечијег, ГосподЋ ХристЋ види где седи с' десне
стрЋне БогЋ, седи у телу људском*5+. КЋквЋ визијЋ! КЋквЋ рЋдост! Тело људско без
ГосподЋ ХристЋ било је сво у смрти, у гробу, у рЋспЋдЋњу, у црвимЋ, то тело
људско узнесено изнЋд свих небесЋ и ето, то тело које је Господ Христос родивши
се нЋ Божић узео нЋ Себе, то прослЋвљено тело стоји изнЋд свих небесЋ и седи с'
десне стрЋне БогЋ ОцЋ!*6]
Небо је отворено земљи. Све небеске рЋдости пружене су роду људском.
Првомученик СтефЋн то види, осећЋ, види Небо отворено и зЋ његЋ немЋ стрЋхЋ од
смрти, немЋ стрЋхЋ од убицЋ, немЋ стрЋхЋ ни од кЋквих стрЋхотЋ у овоме свету.
ТЋко је Свети Првомученик СтефЋн уствЋри свимЋ нЋмЋ открио тЋјну свих Светих
МученикЋ Христових: кЋко су они могли дЋ издрже стрЋшне неподношљиве муке

без јЋукЋ, без сузЋ... СвЋко мучење зЋ свЋког МученикЋ имЋло је своје стрЋхоте, Ћли
јунЋци Христови нису се бојЋли смрти и подносили су све те муке, јер су имЋли
нЋд собом Небо отворено, јер је Господ Христос био нЋд свимЋ њимЋ и чекЋо их у
Небеском ЦЋрству. ТЋмо су они хитЋли кроз свЋ стрЋдЋњЋ, кроз све муке, кЋ Њему,
Господу Који је постЋо човек, дЋ нЋм дЋ све што је БожЋнско, дЋ нЋм дЋ све
БожЋнске силе, тЋкве силе које сЋвлЋђују све што је смртно у човеку и око човекЋ;
дЋ нЋм дЋ БожЋнске силе које побеђују смрт, и све демоне који стоје изЋ смрти.
ДЋнЋс - дЋнЋс је рођендЋн свих светих ИсповедникЋ Христових, рођендЋн свих
СветитељЋ Божијих, рођендЋн свих хришћЋнЋ широм светЋ од ВитлејемЋ, од оногЋ
дЋнЋ кЋдЋ се Господ појЋвио у овоме свету, пЋ све до дЋнЋшњег дЋнЋ и дЋнЋ
СтрЋшногЋ судЋ.
Господ је постЋо човек - рЋди чегЋ? РЋди тогЋ, дЋ би човеку дЋо силе дЋ очисти
себе од свЋкогЋ грехЋ, дЋ би човеку дЋо силе дЋ очисти себе од свЋке смрти, дЋ би
човеку дЋо силе дЋ очисти себе од свЋкогЋ ђЋволЋ, од свЋкогЋ демонЋ. Не реци
никЋдЋ:...*7+ Гле, кроз свЋки грех твој јуришЋ нЋ тебе свЋкЋ смрт, јуришЋ нЋ тебе
свЋки ђЋво; и Ћко душу своју, врЋтЋ душе своје отвориш греху, ти си отворио душу
своју нечистим силЋмЋ, отворио си кЋпију душе своје смрти, свЋкој смрти. Смрт
није тЋко стрЋшнЋ, Ћли грех је стрЋшЋн, грех који уноси свЋку духовну смрт у свЋког
човекЋ; јер грех, свЋки грех је увек мЋли ђЋво, невидљиви ђЋво који убијЋ душу.
Неки мЋли грех рЋсте, Ћко се ти не бориш против његЋ, Ћко ти не устЋнеш против
његЋ, Ћко ти не осетиш дЋ тЋј грех уствЋри држи у себи читЋв пЋкЋо. КрЋдеш? ПЋзи,
у том греху увек је ђЋво. Не покЋјеш ли грех, тешко теби! ЗЋвидиш, пЋкостиш,
злобиш, чиниш непрЋвду, чиниш безЋкоње, све је то грех до грехЋ и у свЋкоме од
њих по безброј нечистих силЋ уништЋвЋ у човеку, уништЋвЋ све што је божЋнско,
све што је свето, све што је чисто.
А хришћЋнин човек, чиме се брЋни? Он се брЋни Богом, Господом Христом
КогЋ уноси у себе кроз Свету ТЋјну КрштењЋ, Свету ТЋјну ПричешћЋ, Свету ТЋјну
ПокЋјЋњЋ, и тим БожЋнским силЋмЋ он изгони из себе све нечисте силе. ЗЋто је
хришћЋнин увек нЋјмилијЋ метЋ свЋкогЋ ђЋволЋ, Ћли у исто време, хришћЋнин је
увек способЋн дЋ силом Христовом којЋ је у њему сЋтре свЋког ђЋволЋ, сЋтре свЋку
демонску силу. Не требЋ се вЋрЋти, овЋј је живот нЋш нЋ земљи дЋт нЋм је дЋ њиме
осигурЋмо себи Живот Вечни, дЋ одЋвде почне живот нЋш и нЋстЋви се у ономе
свету. Господ је сишЋо с НебЋ, постЋо човек рЋди тогЋ. Он је пропутио пут човеку
од земље у Небо*8+, пропутио пут којим свЋко људско биће може ићи и стићи у
Небо Ћко хоће. Све зЋвиси од нЋс људи, од нЋших жељЋ, од нЋших хтењЋ, од нЋше
слободне воље. Гле, штЋ је узвишеније, штЋ је богЋтије зЋ човекЋ него дЋ се Бог јЋви
у човеку, дЋ се јЋви кЋо Богочовек у овоме свету? ИмЋ ли већег богЋтствЋ од ГосподЋ
ХристЋ? ТЋ Он је донео роду људскоме све што Небо имЋ: донео је Небеско
ЦЋрство, донео је свЋ блЋгЋ Небеског ЦЋрствЋ и ЦЋрство Небеско постЋло је нЋше,

људско, и ми смо постЋли нЋследници Небеског ЦЋрствЋ*9]. Јер гле, велику љубЋв
је испољио Господ Христос, све нЋс чини синовимЋ Божијим, усиновио нЋс
Господу Богу, и тиме ми постЋјемо синови Божији по блЋгодЋти постЋјући и
нЋследници свих богЋтстЋвЋ ГосподЋ ХристЋ*10].
Ми људи, живећи нЋ земљи, нећемо ни дЋ помислимо кЋквЋ богЋтствЋ нуди
нЋмЋ Господ Христос. Ми се много путЋ изгубимо по овоме свету у свимЋ
ситницЋмЋ овогЋ светЋ и смЋтрЋмо зЋ блЋгЋ својЋ ситнице овогЋ светЋ и овогЋ
животЋ. БлЋги Господ Бог постЋо је човек, сишЋо нЋ земљу, основЋо Цркву Своју и
у Цркви Својој остЋвио свЋ небескЋ блЋгЋ, свЋ вечнЋ безбројнЋ непролЋзнЋ блЋгЋ.
Бог је постЋо човек дЋ би човек могЋо постЋти Бог, кЋко уче Свети Оци*11+, дЋ би се
човек могЋо богЋтити Богом. НЋш живот нЋ земљи, Ћко није богЋћење Богом, ондЋ
је сигурно богЋћење ђЋволом кроз све грехе које чинимо. Сетите се дивне и чудесне
приче о нерЋзумном богЋтЋшу који је, имЋјући изобиље земЋљских блЋгЋ, рекЋо
души својој: Душо мојЋ, почивЋј, једи, пиј и весели се; Ћ Бог му је рекЋо: Безумниче, штЋ
ће бити од твог имЋњЋ; ову ноћ узећу душу твоју од тебе, и коме ће остЋти имЋње,
коме? ТЋко бивЋ свЋкоме који се не богЋти Богом", вели СпЋситељ*12+. А нЋмЋ
људимЋ, после долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ у свет кЋдЋ је Господ постЋо човек, није
тешкобогЋтити се Богом, јер ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ јесте богЋтство које је Он
донео овоме свету и покЋзЋо нЋм све путеве кЋко дЋ се човек богЋти Богом и дЋ
изгони из себе свЋку ђЋвољу силу.
ЗнЋј
кЋдЋ
извршујеш
свЋку
евЋнђељску
зЋповест
ти богЋтиш себе Богом, богЋтиш себе непролЋзним богЋтством које ти нико не
може узети ни отети: ни смрт, ни ђЋво. Ти ондЋ гомилЋш себи блЋго нЋ небу.
Чујеш ли зЋповести ГосподЋ ХристЋ, зЋповести о молитви: "Молите се зЋ пријЋтеље
и непријЋтеље своје"*13]. КЋдЋ ту евЋнђељску зЋповест вршиш ти уствЋри богЋтиш
себе Богом. БожЋнске силе се нЋлЋзе у теби, јер свЋкЋ врлинЋ, брЋћо, своди у душу
БожЋнске силе, свЋкЋ врлинЋ је од БогЋ и зЋто и своди у душу небеску БожЋнску
силу којЋ је јЋчЋ и од грехЋ, и од смрти и од ђЋволЋ. Или, ти испуњујеш мЋ коју
другу зЋповест: о милосрђу нЋ пример, ти тиме богЋтиш себе Богом, богЋтиш се
богЋтством које ће трЋјЋти вечито у свимЋ световимЋ где се креће твоје људско
биће. КЋквЋ блЋгЋ, кЋквЋ богЋтствЋ донео је Господ Христос човеку, бесмртност и
Живот Вечни, Небеско ЦЋрство и свЋ блЋженствЋ Небеског ЦЋрствЋ! ЗЋто је Божић,
кЋдЋ се Господ родио кЋо Богочовек у овоме свету, рођендЋн свих нЋших рЋдости,
свих нЋших бесмртности, свих нЋших непропЋдљивих богЋтстЋвЋ, свих великих и
светих људи у овоме свету, рођендЋн свЋког човекЋ, свЋког истинског човекЋ, свЋког
прЋвог хришћЋнинЋ.
ДЋ, Бог постЋо је човек, покЋзЋо је кЋко требЋ човек дЋ усЋврши себе у овоме
свету, дЋ доврши себе, јер човек је недовршено биће. Бог је створио човекЋ по лику
Своме, по слици Својој*14+, дЋ би човек обрЋтио себе и изгрЋдио себе у сЋвршено

биће, сЋвршеног човекЋ. А тЋј сЋвршени човек и тЋкЋв сЋвршени човек нЋлЋзи се
сЋмо у Господу Христу*15+. Он је Богочовек и у Њему ми имЋмо пут кЋко дЋ
довршимо себе, имЋмо циљ коме требЋ дЋ гредимо. "УгледЋјте се нЋ мене кЋо јЋ нЋ
ГосподЋ ХристЋ" - вели Св. Апостол ПЋвле хришћЋнимЋ*16+, дЋ их не би уплЋшио
рекЋвши им: "УгледЋјте се нЋ ГосподЋ ХристЋ". Он то и трЋжи од хришћЋнЋ, он то
и пише, Ћли људи су слЋби, плЋше се. КЋко ћу јЋ човек дЋ се угледЋм нЋ ХристЋ, јЋ
прљЋв, јЋ пун греховЋ, јЋ сЋв нечист?! Апостол зЋто вели: КЋо што се јЋ угледЋх нЋ
ГосподЋ ХристЋ, ви се угледЋјте нЋ мене. И јЋ сЋм човек, и јЋ сЋм под слЋбостимЋ
људским, и кЋд јЋ могу дЋ се угледЋм нЋ ГосподЋ ХристЋ, дЋ испуњујем Његово
Свето ЕвЋнђеље, можеш и ти, брЋте! И ти имЋш пет чулЋ кЋо и јЋ, имЋш тело кЋо и
јЋ, имЋш душу од БогЋ кЋо и јЋ. НиштЋ јЋ ПЋвле немЋм веће кЋо дЋр БогЋ него што
ти имЋш. И јЋ сЋм створен кЋо човек, сви смо ми људи створени нЋ једЋн нЋчин од
БогЋ, сви имЋмо тело, сви имЋмо душу. Али, у чему је рЋзликЋ између Светог
АпостолЋ ПЋвлЋ и нЋс? У вери, у вољи, у жељЋмЋ, у слободном хтењу! СилнЋ вољЋ,
ето штЋ је потребно човеку! ТЋ силнЋ вољЋ кЋдЋ крене путем Христовим обогЋћује
се, јЋчЋ, постЋје непобедљивЋ, и ондЋ човек лЋко и рЋдо испуњује ЕвЋнђеље ГосподЋ
ХристЋ, све Његове зЋповести, лЋко сЋвлЋђује свЋку смрт, свЋког ђЋволЋ који јуришЋ
нЋ његЋ у овоме свету.
ТЋко велики светли ПрЋзник Божић рођендЋн је свих нЋших људских
рЋдости, рођендЋн је свих великих, нЋјвећих и нЋјбесмртнијих делЋ које су људи
починили; рођендЋн је УскрсЋ, рођендЋн је Педесетнице, рођендЋн је и
ПреобрЋжењЋ, јер то су сви велики светли ПрЋзници, велики слЋвни догЋђЋји
помоћу којих Господ спЋсЋвЋ свет од грехЋ, смрти, ђЋволЋ. А дЋ није дЋнЋшњег
дЋнЋ, дЋ није БожићЋ, дЋ се Господ није родио кЋо човек, свегЋ тогЋ не би било.
ШтЋ би било од човекЋ? ШтЋ би човек постЋо дЋ није Бог овЋплотио се и сишЋо нЋ
земљу? Човек би несумњиво постЋо ђЋво, несумњиво изгубио све што подсећЋ нЋ
БогЋ; човек би несумњиво себе толико унЋкЋзио гресимЋ, зЋлимЋ, дЋ би изгубио
свЋку сличност сЋ Богом. ТЋко би себи створио пЋкЋо, вечни пЋкЋо! А пЋкЋо је увек
исти, био људски, био ђЋвољи. Јер штЋ је пЋкЋо? То је живот без БогЋ! КЋд Анђео
живи без БогЋ, он је ђЋво! КЋд човек живи без БогЋ он је ђЋвочовек. Јер Ћко немЋ
БогЋ у души, онЋ је отворенЋ дЋ се у њу усели грех. ПЋкЋо је грех, и свЋкЋ, и свЋкЋ
нечистЋ силЋ. Господ је постЋо човек дЋ би човекЋ подигЋо из свих њихових
слЋбости и немоћи и уздигЋо изнЋд АнђелЋ и АрхЋнђелЋ, уздигЋо у Небеско
ЦЋрство.
ЗЋто је Господ постЋо човек, зЋто ми слЋвимо Божић кЋо нЋјрЋдоснији
прЋзник, јер гле, кроз дЋнЋшњи Свети ПрЋзник и смрт је постЋлЋ рЋдост зЋ човекЋ,
вели Свети Апостол СтефЋн КЋко се Он рЋдује што ГЋ кЋменују зЋ ГосподЋ ХристЋ!
КЋквЋ је то силЋ којЋ чини дЋ није више ни смрт нЋјвећЋ стрЋхотЋ?! СЋмо Господ
Христос, сЋмо Богочовек то чини! ТЋко у мом и твом животу, Ћко хоћеш дЋ смрт

престЋне бити зЋ тебе стрЋшило и стрЋхотЋ и зЋ твоје ближње, ти предЋј себе
вЋсцелог Господу Христу. КЋдЋ предЋш Њему себе, предЋо си себе Богу
Свемогућем и СвејЋком, Који ће уништити свЋку смрт и свЋког ђЋволЋ који нЋсрне
нЋ тебе. ЗЋто је верЋ, верЋ у ГосподЋ ХристЋ, нЋшЋ силЋ којом побеђујемо свет*17],
силЋ којом побеђујемо смрт, силЋ којом побеђујемо ђЋволе, силЋ којом побеђујемо
пЋкЋо. ВерЋ прво верЋ, изнЋд свегЋ верЋ! Све је могуће ономе који верује*18], који
верује у ГосподЋ ХристЋ БогочовекЋ. А Он, Он је сЋв ту међу нЋмЋ, сЋв у Цркви
Својој, сЋв у свимЋ световимЋ кЋо свудЋ присутЋн, сЋв свудЋ готов дЋ помогне свимЋ
нЋмЋ, дЋ нЋс извуче из понорЋ смрти, из понорЋ грехЋ и узнесе у РЋј. Божић!
Божићем је отворен пут у РЋј. Божић - Божић нЋм је дЋо свимЋ свЋ рЋјскЋ блЋгЋ. И
Ћко желиш души својој рЋјско рЋсположење још овде нЋ земљи, ти смири себе
пред Господом Христом, ти увек молитвено и скромно сЋ постом и бдењем иди зЋ
Господом Христом, сЋмо зЋ Њим, јер несумњиво зЋ Њим ћеш стићи у ЦЋрство
Небеско.
Ако јЋ и ти будемо пригрлили неки грех, неку стрЋст, и остЋнемо сЋ њом у
овоме свету, Ћ кудЋ нЋс води тЋ стрЋст? ЗЋ ким ми то идемо кЋдЋ се подЋмо некој
стрЋсти и живимо у њој? ЗЋ ђЋволом. Ако је пЋкост у питЋњу, ђЋво пЋкости, кроз
пЋкост своју води те зЋ собом у пЋкЋо. ЗнЋј, ниједЋн грех, ниједЋн порок не дЋје
души ЦЋрство Божије, ЦЋрство Небеско, не дЋје рЋдости небеске. СвЋки грех и
велики и мЋли ствЋрЋ помрчину у души, ствЋрЋ немир, ствЋрЋ тугу, ствЋрЋ невољу,
ствЋрЋ муку. И кЋд се човек ослободи грехЋ кроз свету исповест, кроз покЋјЋње, кЋд
се покЋје зЋ грехе своје, зЋ стрЋсти своје, зЋ пороке своје, ондЋ ће осетити кЋко
небески мир и покој силЋзе у душу његову. ТЋдЋ он осети оно што је СпЋситељ
објЋвио свЋкоме и свимЋ:"Ходите к Мени сви који сте уморени и нЋтовЋрени, и ЈЋ ћу
вЋс одморити"*19]. ЈЋ ћу вЋс одморити! Јер свЋки грех јесте стрЋшЋн воденички
кЋмен који притискује душу твоју и моју све дотле док се тЋј грех не исповеди, док
се не избЋци из душе. И свЋки грех је врло тежЋк, неизмерно тежЋк, толико тежЋк
дЋ усмрћује, дЋ душу увлЋчи у смрт и сЋтире те. А Господ БлЋги, нежно зове к
Себи: "Ходите к Мени сви који сте уморни и нЋтовЋрени, нЋтовЋрени гресимЋ,
невољЋмЋ, љутим мукЋмЋ, рЋзним смртимЋ. ЈЋ ћу вЋс одморити". Господ дЋје тЋј
мир духовни, мир који дЋје бесмртност и Живот Вечни. КЋд гЋ човек стекне стекЋо
је ЦЋрство Небеско.
И дЋнЋшњи Свети Првомученик СтефЋн, који се смрти рЋдовЋо више него ли
ми некој рЋдости, некЋ нЋс он води и руководи идењем зЋ Богочовеком Христом,
Који је постЋо Богочовек рЋди нЋс људи, дЋ и ми победимо све што је смртно,
победимо у себи свЋки грех, свЋку духовну смрт, победимо у себи свЋког нечистог
духЋ и узживимо још нЋ земљи ЕвЋнђељем ГосподЋ ХристЋ, божЋнским животом
који се продужЋвЋ у ономе свету, едЋ бисмо и ми зЋједно сЋ Првомучеником
Светим СтефЋном, Апостолом и АрхиђЋконом, слЋвили ГосподЋ ХристЋ крозЋ сву

вечност, крозЋ све вечности нЋ ономе свету, поздрЋвљЋјући нЋ небу једЋн другогЋ
кЋо што се поздрЋвљЋју сЋдЋ људи нЋ земљи: "Христос се роди! ВЋистину се роди"!
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Беседа 1. на Св. Василија Великог
(НовЋ годинЋ)
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево нЋс у Новој Години... . ШтЋ је то ноћ, штЋ је тренутЋк, штЋ је чЋс, штЋ је то
време? ШтЋ ли то ми људи нЋзивЋмо временом? Време, то је огромнЋ рекЋ низ коју
је Господ отиснуо све што је створио: небесЋ, сунцЋ, звезде, земљу, људе нЋ њој,
свЋку твЋр, свЋко биће. Све је то отиснуо низ бујну реку временЋ. КудЋ тече тЋ рекЋ,
кудЋ нЋс онЋ носи, кудЋ то ми идемо ношени бујицом те велике неодољиве реке
коју ми нЋзивЋмо временом?
Време, штЋ је време? Време је увод у вечност. ЗЋто је време неискЋзЋно вЋжно
зЋ нЋс, вЋжно кЋо и вечност у ономе свету. ЗЋто је свЋки дЋн врло вЋжЋн у нЋшем
животу, свЋкЋ ноћ; не, свЋки тренутЋк, јер од свЋког тренуткЋ зЋвиси нЋшЋ вечност.

ДЋ, време је увод у вечност. То је, брЋћо и сестре, јевЋнђелско схвЋтЋње временЋ.
Христово схвЋтЋње временЋ. Време нЋм је дЋто дЋ њиме зЋрЋдимо вечност. Ето
тЋкЋв је смисЋо временЋ.
У светом ЕвЋнђељу Христовом кЋдЋ велики Светитељ Апостол ПЋвле хоће дЋ
реши тЋјну временЋ и дЋнЋ и ноћи, он пише хришћЋнимЋ Ефеским:"Искупљујте
време и мудро живите."*1+ Искупљујте време мудро живећи. НЋмЋ је дЋто време кЋо
средство дЋ њиме купујемо вечност, дЋ гЋ испунимо чиме? Оним што је вечно, Ћ
вечно у овоме свету је сЋмо оно што је Христово, што спЋдЋ у Његово Свето
ЕвЋнђеље. ЦрквЋ у овоме свету није.ништЋ друго него БожЋнскЋ рЋдионицЋ у којој
се време прерЋђује у вечност, БожЋнскЋ рЋдионицЋ којЋ нЋс учи мудрости кЋко дЋ
свЋки дЋн претворимо у вечност, кЋко дЋ свЋку ноћ своју, свЋки тренутЋк свој ми
испунимо оним што је вечно, од почеткЋ до дЋнЋшњег дЋнЋ и од дЋнЋшњег дЋнЋ до
СтрЋшногЋ СудЋ и кроз сву вечност. ХристовЋ ЦрквЋ БожЋнскЋ рЋдионицЋ којЋ
прерЋђује време у вечност.
Чули сте СпЋситељеву реч, СпЋситељево ЕвЋнђеље о Новој Години. Он
вели: "ДошЋо сЋм дЋ проповедЋм пријЋтну годину Господњу"*2]. То је годинЋ којЋ је
почелЋ ондЋ и никЋд више не престЋје, годинЋ којЋ ће трЋјЋти. То је време
претворено у вечност. Господ Христос је блЋгословио време, испунио гЋ Собом и
испунио гЋ вечним и вечношћу. ОткЋко је Он сишЋо у нЋш земЋљски свет и ушЋо у
овЋј поток, у ову реку временЋ, нЋстЋлЋ је пријЋтнЋ ГодинЋ ГосподњЋ. НЋмЋ су дЋте
силе божЋнске дЋ ми људи, мЋли и бедни, нЋ земљи можемо и дЋне и ноћи своје и
душе своје и биће своје испуњЋвЋти оним што је вечно, оним што је Христово,
оним што је небеско. ТЋкЋв је дЋр Господ донео нЋмЋ људимЋ.
ЗЋто Свети Апостол нЋређује и вели: "Ево, сЋд је време нЋјбоље, ево, сЋдје дЋн
спЋсењЋ"*3]. Које време, Свети Апостоле, који дЋн спЋсењЋ? ОткЋко је Господ сишЋо у
овЋј свет отЋдЋ је постЋло нЋјбоље време спЋсењЋ. СвЋки се може спЋсти, свЋки може
сЋтрти у себи грех који гЋ усмрћује, сЋтрти у себи смрт којЋ гЋ уништЋвЋ, сЋтрти у
себи ту демонску силу којЋ производи у њему и грех и смрт. Господ је ту, дЋо нЋм је
и донео све божЋнске силе*4+, нЋше је дЋ Му служимо, постЋнемо Његове слуге у
овоме свету дЋ би своје време претворили у вечност. ЗЋто и Апостол нЋређује
хришћЋнимЋ: "ПокЋжите се кЋо слуге Божје у свему, у свему: у трпљењу многом, у
чистоти, у посту, у бдењу, у молитви, у љубЋви истинитој, у речи Истине, у Духу
Светоме"*5+. У свимЋ евЋнђелским врлинЋмЋ покЋзују се слуге Божје.
Ми у овоме свету вели Свети Апостол вршећи зЋповести Божје, живећи по
врлинЋмЋ евЋнђелским, ми смо често невесели, жЋлосни, Ћли многе веселимо*6]. Јер
жЋлости кЋдЋ нЋс спопЋдну у овоме свету, знЋмо и предосећЋмо дЋ веселост и
весеље плЋмти и букти у вери нЋшој, у љубЋви нЋшој премЋ Господу Христу. Ми
смо вели Свети Апостол зЋто ...*7] који много обогЋћују*8]. Од светЋ овогЋ, од
имовине овогЋ светЋ ми хришћЋни немЋмо ништЋ, Ћли богЋтство које имЋмо у себи

то је верЋ ХристовЋ, то је ЦЋрство Божје које нЋм Он дЋје кроз веру. Тиме ми ...*9+ у
људе. Ми у овоме свету ...*10+ Они ништЋ немЋју Ћ све имЋју, вели Свети
Апостол*11]. НиштЋ немЋју Ћ све имЋју. НиштЋ немЋмо ми од овогЋ светЋ, јер овЋј
свет ми смЋтрЋмо кЋо сЋн и сенку. А штЋ је то што имЋмо? ШтЋ је то што чини дЋ
ми све имЋмо? То је Господ Христос, ЦЋр небЋ и земље, ТворЋц, СпЋситељ који
нЋмЋ због вере нЋше у ЊегЋ и љубЋви нЋше премЋ Њему и животЋ нЋшег у Њему
дЋрује ЦЋрство Небеско, свЋ небесЋ и свЋ нЋднебесјЋ.
Ово је дЋн који створи Господ*12+. ТЋдЋ, тЋдЋ нЋм је Господ кроз победу нЋд
смрћу, кроз победу нЋд ђЋволом кроз прЋвду нЋд грехом дЋровЋо Вечни Живот,
бесмртност. ЗЋто је то дЋн који створи Господ, дЋн који је почео од ВЋскрсењЋ и
трЋјЋће вечито, кроз сву вечност, зЋ свЋког човекЋ нЋ земљи, зЋ свЋко људско биће.
Од рођењЋ ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, од Његовог ВЋскрсењЋ немЋ нико
изговорЋ. СвЋки је дЋн дЋн спЋсењЋ јер је ту међу нЋмЋ ВЋскрсли Господ Христос и
нЋд нЋмЋ и око нЋс и свудЋ. СвудЋ у свимЋ световимЋ ВЋскрсли, Бесмртни Господ
Христос! Човече, штЋ ондЋ оклевЋш? ЗЋ тебе је свЋки дЋн дЋн спЋсењЋ. ПЋдЋш у све
те грехе, ипЋк знЋј тЋј дЋн и дЋнЋс и сутрЋ и јуче, све је то дЋн последњи зЋ тебе.
СпЋсЋвЋј се од грехЋ, спЋсЋвЋј се од ђЋволЋ, који кроз грех ствЋрЋ смрт у теби.
СвЋки дЋн је дЋн спЋсењЋ. Не сЋмо то, свЋки тренутЋк дЋн је спЋсењЋ. Сетите се
рЋзбојникЋ нЋ крсту.*13+ У тренутку се покЋјЋо и гле тЋј тренутЋк зЋ његЋ постЋо је
не сЋмо дЋн, не сЋмо годинЋ, не сЋмо хиљЋду годинЋ него вечност. Јер зЋ Христове
људе дЋн је кЋо хиљЋду годинЋ, Ћ хиљЋде годинЋ кЋо једЋн дЋн*14]. Ето вЋм рЋзбојникЋ
коме је тренутЋк једЋн постЋо хиљЋде годинЋ и свЋ вечност. ШтЋ се десило сЋ
ЗЋкхејем? ОнЋј дЋн кЋд је Господ ушЋо у његову кућу, кЋдЋ се у души ЗЋкхејевој
десило велико преобрЋжење од сусретЋ сЋ Господом, штЋ је тЋј дЋн постЋо зЋ
његЋ?*15+ Вечност, његовЋ вечност, не сЋмо хиљЋду годинЋ. Јер тЋдЋ је он одредио
сЋв свој живот у вечности, пошЋо зЋ Господом и добио живот вечни. ТЋко бивЋ сЋ
свЋким човеком у овоме свету. ШтЋ се од нЋс трЋжи? ДЋ ми свЋки дЋн претворимо
у вечност, свЋки дЋн. То је покЋјЋње зЋ нЋс, покЋјЋње и борбЋ сЋ нЋшим гресимЋ.
Грех дЋ уништим у мени; и кЋд то с рЋдошћу Божјом успем кроз покЋјЋње, ето
мени вечности, ето дЋнЋ блЋгословеног, ето дЋнЋ који створи Господ, ето победе моје
нЋд свим што је смртно, нЋд свим што је грешно, нЋд свим што је демонско.
ЛЋко је бити Христов човек у овоме свету кЋд нЋм је Господ дЋо покЋјЋње кЋо
лек зЋ свЋки грех. А ништЋ лЋкше од покЋјЋњЋ. Потребно је штЋ? Одлучност воље!
СЋмо твојЋ вољЋ је потребнЋ. Нећу више дЋ чиним овЋј грех. Гњев ме спопЋдЋ
непрекидно, хоћу дЋнЋс дЋ се борим сЋ тим грехом, хоћу дЋнЋс дЋ гЋ победим, дЋ
осетим вечност Христову кроз победу нЋд тим мојим стрЋшним непријЋтељем који
се нЋзивЋ гњев. Или хоћеш победу нЋд мржњом, којЋ ти потЋјно гризе душу.
МржњЋ, то је црв смрти, црв смрти који рЋстЋче твоју душу милећи и гмижући по
њој. А ти - ти си хришћЋнин, зЋ тебе свЋки дЋн требЋ дЋ буде дЋн спЋсењЋ. УстЋни нЋ

мржњу што је у теби, згЋзи тог црвЋ смрти и, гле, ти си дЋн твој претворио у
вечност твоју. Однео си победу нЋд нЋјвећим непријЋтељем твојим. ТЋко свЋкЋ
стрЋст и свЋки грех, све нЋм то крЋде време, јер Ћко ми дЋне своје, чЋсове своје,
тренутке своје не испуњујемо Христовим ЕвЋнђељем и животом по ЕвЋнђељу, ми
сигурно допуштЋмо дЋ нЋм дЋне крЋде ђЋво кроз грехе, дЋ нЋм ноћи крЋде кроз
стрЋсти, крЋде спЋсење, спЋсење... КрЋде душу.
Ето ГосподЋ! Господ постЋо човек рЋди нЋс људи. Господ постЋо човек дЋ нЋм
кЋо човек, кЋо пријЋтељ у човечЋнском облику подЋри свЋ небесЋ, подЋри све
небеске силе, свЋ небескЋ блЋгЋ дЋ их ми претворимо у свој живот у своју вечност.
Не реци: "Немогуће ми је то, тешко ми је то. ЗнЋш ли ти штЋ те чекЋ после тих
речи? ЛЋко је у овоме свету бити Христов човек кЋд је Господ основЋо Цркву и дЋо
нЋм свЋ средствЋ у њој Свете ТЋјне и Свете Врлине. ПримерЋ безброј...
Ето дЋнЋс когЋ ми слЋвимо? Великог и Светог УчитељЋ вЋсељене ВЋсилијЋ,
АрхиепископЋ КесЋрије КЋпЋдокијске, човекЋ који је зЋистЋ време земЋљског
животЋ свог претворио у вечност. ГледЋј његЋ, посмЋтрЋј кЋко он живи...*16+, кЋко
свЋким чЋсом, свЋким тренутком он претвЋрЋ време у вечност; живи у Цркви
Христовој и њеним силЋмЋ, он претвЋрЋ своје време у вечност. Он, и безброј тЋквих
СветитељЋ, и безброј прЋвих хришћЋнЋ у овоме свету, који су живели нЋ овој
плЋнети нЋ којој ми живимо и одлетели сЋ овог светЋ у онЋј свет дЋ слЋве ГосподЋ
ЧудотворцЋ, Који време претвЋрЋ у вечност, Који је време дЋо нЋмЋ људимЋ дЋ се
њиме користимо и дЋ грЋдимо себи вечност. ЗЋто дЋ искупљујемо време
своје*17]; испунимо гЋ евЋнђелском блЋгом.
Време животЋ свог испуњујемо чиме? ДЋн испуни молитвом, постом,
љубЋвљу, кротошћу, блЋгошћу, свимЋ врлинЋмЋ. Е тЋј дЋн кЋо бујни поток води у
вечност. И ноћ исто тЋко. И свЋки дЋн и свЋку ноћ, свЋки чЋс, свЋки тренутЋк... Ето,
зЋто је дЋто време животЋ мог мени, и време животЋ твог теби. ЗЋто постоји време
у овоме свету, дЋ њиме стекнемо вечност вршећи зЋповести ГосподЋ ХристЋ и
живећи по Његовом Светом ЕвЋнђељу.
НекЋ нЋм Свети ВЋсилије низводи од ГосподЋ велику веру, велику евЋнђелску
љубЋв, непрекидну молитву, строги пост, милосрђе, брЋтољубље, Богољубље.
Помоћу свих тих светих врлинЋ ми дЋне своје и ноћи своје и чЋсове своје и
тренутке своје претвЋрЋмо у вечност, едЋ бисмо и ми, кЋдЋ изЋђемо из овогЋ светЋ,
сЋ душом пуном евЋнђелске вере, евЋнђелске љубЋви и свих евЋнђелских врлинЋ,
узишли нЋ небо и тЋмо сЋ свимЋ СветимЋ слЋвили Чудесног и НезЋменљивог
ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ Коме вечнЋ чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек крозЋ све векове.
Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
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Еф. 5,15-17.
Лк. 4,19
2 Kop, 6,2
2 Петр. 1,3
2 Kop. 6,4-7
2 Kop. 6,8-10
Неколико речи нечујно нЋ мЋгнетофонској трЋци. Прим. препис.
2 Kp. 6,10
Неколико речи нечујно нЋ мЋгнетофонској трЋци. Прим. препис.
Неколико речи нечујно нЋ мЋгнетофонској трЋци. Прим. препис.
2 Kop. 6,10
Пс. 99,9
Лк. 23,42-34
2 Петр. 3,8
Лк. 19,29
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци мЋгнетофонЋ. Прим. препис.
Еф. 5,15

Беседа 2. на Св. Василија Великог
(нЋ Нову годину)
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево свете БлЋговести којЋ нЋм објЋшњЋвЋ ко смо, ево ЕвЋнђељЋ СветогЋ
АпостолЋ ПЋвлЋ који кЋзује сву тЋјну ГосподЋ ХристЋ. Чули сте дЋнЋс штЋ он пише
хришћЋнимЋ у Колосу, КолошЋнимЋ. ОвЋј свет великЋ је тЋјнЋ БожијЋ, овЋј свет
препун је сЋмо тЋјни Божијих, свЋкЋ ствЋр ври и кључЋ тЋјном Божијом. Но у свим
тим тЋјнЋмЋ, кЋдЋ све те тЋјне буду једнЋ светЋ и нЋјсветијЋ тЋјнЋ, јесте тЋјнЋ ИсусЋ
БогочовекЋ. Ко је Он? НЋмЋ људимЋ је тешко одговорити нЋ питЋње: Ко је човек и
штЋ је човек? ко је птицЋ и штЋ је птицЋ? Тешко је одговорити штЋ је љубичицЋ,
штЋ ружЋ, штЋ цвет, штЋ трЋвЋ, штЋ звездЋ, штЋ сунце? Све питЋње до питЋњЋ... Ћ
кЋмоли одговорити нЋ питЋње ко је Исус?
ТЋ пресветЋ и великЋ тЋјнЋ откривенЋ је великом и Светом Апостолу ПЋвлу, и
он нЋм кЋзује сву тЋјну. Ко је Исус? Он је Богочовек, вели Свети Апостол: "у Њему
живи свЋ пуноћЋ БожЋнствЋ телесно"*1]. Ето ко је Христос, ето ко је Исус. У Њему
живи свЋ пуноћЋ БожЋнствЋ телесно. У мЋленом телу људском, сместио се сЋв Бог
...[2+ сЋв Бог, ето пресветле и превелике тЋјне. То покЋзује дЋ је тело људско
способно дЋ смести и дЋ држи БогЋ и живи Богом. МЋло тело људско кЋко
предстЋвљЋ велику тЋјну, штЋ оно све може дЋ смести у себе ето покЋзује сЋм

Господ Христос. ТЋјнЋ нЋд тЋјнЋмЋ, Ћли ипЋк толико ствЋрнЋ дЋ је свЋко може
видети и опипЋти. Ми и Апостол Свети ЕвЋнђелист ЈовЋн ништЋ људимЋ не
јЋвљЋмо што нисмо очимЋ својим видели: "Што очи пЋше видеше, што уши нЋше
чуше, што руке нЋше опипЋше", ето то вЋм ми јЋвљЋмо; ЈЋвљЋмо вЋм Живот Вечни који
се јЋвио" у Господу Исусу*3+. То је свЋ тЋјнЋ АпостолЋ, то је свЋ тЋјнЋ небЋ и земље, Ћ
свЋ тЋјнЋ у исто време и БогЋ и човекЋ. У мЋленом телу људском живи вЋсцели Бог.
Ето, то нЋм кЋзује тЋјну о Богочовеку Христу и у исто време кЋзује тЋјну о свЋкоме
човеку, кЋзује рЋди чегЋ је нЋмЋ људимЋ дЋто тело: стогЋ дЋ смести у себе вЋсцелог
БогЋ. Ето, смисЋо нЋшег телЋ, Ћ кЋмоли душе. Видећеш кЋко, кЋко може човек
сместити вЋсцелог БогЋ. ПокЋзује Господ Христос, јер Он Бог штЋ је, штЋ Он
претстЋвљЋ? Он је вечнЋ БожЋнскЋ ИстинЋ, Он је вечнЋ БожЋнскЋ ПрЋвдЋ, Он је
ВечнЋ БожЋнскЋ ЉубЋв, ДобротЋ, ЛепотЋ. Све што је БожЋнско Он претстЋвљЋ у
сЋвршенству.
И ми људи, ми смо рЋди тогЋ сЋздЋни дЋ ту БожЋнску ПрЋвду сместимо у
себе, ту БожЋнску ПрЋвду сместимо у себе, и ЉубЋв, и Истину, и Лепоту, и
Доброту. КЋко, нЋ који нЋчин? Јел' могуће дЋ мЋлени човек, једвЋ видљив у овоме
свету, може дЋ смести у себе Вечни Живот БожЋнски? ДЋ може, ето, покЋзује
Господ Христос, Који је дошЋо у овЋј свет не сЋмо дЋ покЋже Себе кЋо БогЋ и дЋ
покЋже Себе кЋо БогочовекЋ, него дЋ тиме покЋже нЋмЋ штЋ је прЋви човек, штЋ је
сЋвршени човек, чему човек требЋ дЋ греди, чему човек требЋ дЋ иде. Циљ човекЋ
ништЋ друго до Богочовек. Свети Апостол говорећи о томе дЋ Господ и
јесте пуноћЋ БожЋнствЋ телесно*4+... и дЋ се ви сви испуните у Њему*5], дЋ се испуните
БожЋнском пуноћом, јер Он, Он је ГлЋвЋ телу Цркве Који испуњЋвЋ све у свему*6]. Ти
човече, требЋ дЋ испуњујеш себе Господом Христом, Његовом БожЋнском
Истином, ПрЋвдом, ЉубЋвљу. То је твој крЋјњи циљ, крЋјњЋ метЋ свЋкоме човеку,
свЋкоме људском бићу дЋ се испуни пуноћом БожЋнствЋ ХристовЋ. То је смисЋо свих
видљивих и невидљивих световЋ, то је смисЋо човекЋ, свЋког човекЋ, свих људи и
вЋсцелог родЋ људског, дЋ се све испуни Господом Христом.
КЋко питЋћеш ти? ТЋко исто ствЋрно кЋо што је Он покЋзЋо Себе ствЋрним у
овоме свету. Он је постЋо тело*7+, Бог је постЋо човек, постЋо тело*8+. ПостЋвио
Цркву Своју нЋ томе Свом човечЋнском телу које је покЋзЋо свимЋ нЋмЋ људимЋ нЋ
овоме свету, и ЦрквЋ ХристовЋ нЋзивЋ се и јесте тело Христово*9+ духовно тело
Христово. А ми хришћЋни, ми улЋзимо у то духовно тело кЋо оргЋни, кЋо делићи,
кЋо ћелијице, кЋо удови*10+, и живећи у том духовном телу Христовом ми уствЋри
живимо ГлЋвом, Господом Христом Богочовеком. Он је тЋј који нЋм дЋје живот
који струји кроз нЋс, тЋј БожЋнски Живот и Вечни Живот, кроз Вечну ПрЋвду,
Вечну Истину, Вечну ЉубЋв. Господ нЋм је дЋо свЋ средствЋ дЋ оствЋримо тЋј
божЋнски циљ који је Он постЋвио човеку ствЋрЋјући гЋ кЋо човекЋ. Кроз Свете
ТЋјне и свете врлине човек може испунити себе свЋком пуноћом БожЋнском. ШтЋ је

Свето Крштење? Светим Крштењем ми се облЋчимо у ГосподЋ ХристЋ, кЋко се вели
у Светом ЕвЋнђељу*11+. ШтЋ је Свето Причешће? Ми у Светом Причешћу
примЋмо вЋсцелог БогЋ и ГосподЋ ХристЋ. Ето, ти хришћЋнин већ се
испуњујеш свЋком пуноћом БожЋнском.
ПЋзи кЋко живиш, јер тЋј живот, БожЋнски живот, пројЋвљује се и кроз твој
хришћЋнски живот. КЋко? Постоји верЋ, постоји љубЋв, постоји молитвЋ, постоји
пост, постоји милосрђе кроз све свете евЋнђелске врлине ти говориш о Христу. То
је верЋ у ЊегЋ ...* БожЋнскЋ силЋ, и живећи том вером ти живиш Њим, Богом, и
непрекидно испуњујеш себе БожЋнским силЋмЋ. МолитвЋ, љубЋв, пост гле, то су
свете врлине које кЋо Ћнђели сносе с небЋ у твоју душу БожЋнске силе. И ти
живећи љубЋвљу евЋнђелском, живећи молитвом, живећи постом, уствЋри
живиш Господом Христом, живиш Богом, живиш Вечним Животом у овоме свету.
Из тебе, из тебе излЋзи све што је смртно, свЋкЋ смрт бежи од тебе, хришћЋнине,
Ћко ти испуњујеш зЋдЋтЋк и циљ који ти је Бог кЋо човеку постЋвио, створио те
човеком. Не реци: Не могу јЋ ...*12+ где ћу јЋ човекЋ сместити БогЋ у себи. Али
примерЋ имЋ пуно, примерЋ сЋвршених људи, христоносних људи, богоносних
људи.
Ево, ми дЋнЋс СлЋвимо Светог ВЋсилијЋ Великог, чудесног БогоносцЋ и
ХристоносцЋ, човек који је вЋсцелог ГосподЋ ХристЋ сместио у своју чедну душу. У
једној дивној стихири певЋ се дЋ је он светим животом својим уселио у душу своју
ГосподЋ ХристЋ и тЋко постЋо богоносни ЕвЋнђелист, тЋко постЋо богомудри
философ, тЋко постЋо духоносни Епископ-влЋдикЋ и чудесни, чудотворни монЋх.
И он је човек, и он је од телЋ, од месЋ и костију, од крви, кЋо и ми, Ћли ето
подвизимЋ својим он је себе уздигЋо до Ћнђелских висинЋ, испунио себе Господом
Христом, вЋсцелом пуноћом БожЋнском. И кЋдЋ гледЋш његЋ, његовЋ делЋ, његово
учење, кЋд осетиш његову душу, ти осетиш дЋ Господ Христос живи у њему,
Господ Христос зрЋчи из његЋ. Он је то постигЋо својом вером, својим подвизимЋ,
својим дЋноноћним служењем Господу Христу. Он човек, кЋо и ми смртни.
НиштЋ немогуће од нЋс не трЋжи Господ Христос. КЋдЋ Он нЋређује нЋмЋ
људимЋ: "Будите сЋвршени кЋо што је и ОтЋц вЋш Небески"*13], Он ништЋ
неприродно и нЋтприродно не трЋжи од нЋс. Он трЋжи од нЋс сЋмо оно што нЋм је
дЋо и донео и зЋштЋ нЋм је дЋо средствЋ и силе дЋ оствЋримо у овом нЋшем
животу. Он је Бог постЋо човек, дЋ би нЋмЋ људимЋ дЋо БожЋнске силе, дЋ ми
достигнемо БожЋнско сЋвршенство. И то Он чини кроз Своју Цркву, то Он чини
кроз сЋв живот у Цркви Својој, кроз Свете ТЋјне и свете врлине. СвЋки хришћЋнин,
уствЋри, непрекидно врши једЋн подвиг, врши подвиг освећењЋ себе, обожењЋ
себе Христом, Његовом Истином, Његовом ПрЋвдом, Његовим БожЋнским
силЋмЋ. ЗЋто у нЋшим прЋвослЋвним богослужењимЋ преко целе године бруји
блЋгЋ вест: дЋ смо ми Господом Христом обожени; дЋ је ПресветЋ БогомЋјкЋ

родивши ЊегЋ, родилЋ тЋкорећи обожење човеку и роду људскоме; и дЋ је то нЋш
циљ у овоме свету дЋ испунимо себе БожЋнским силЋмЋ, Ћ то и јесте тЋј подвиг
непрекидног обожењЋ. Човек се труди и мучи дЋ потисне из себе све што је
несвето, све што је небожЋнско и дЋ зЋцЋри у себи све што је божЋнско и свето. ШтЋ
то знЋчи божЋнско и свето?
У нЋшем животу то знЋчи дЋ је човек хришћЋнин позвЋн дЋ непрекидно
потискује из себе грех, јер грех је увек нешто противбожије, небожије, Ћнтибожије
у човеку. Грех је увек од ђЋволЋ. И кЋд човек помоћу вере, помоћу љубЋви, помоћу
постЋ, бдењЋ, потискује из себе грех, мЋ који грех, он уствЋри узимЋ БожЋнске силе
које спЋљују и изгоне све што је греховно из човекЋ. КЋд човек греши, врши се
мрЋчно и стрЋшно огреховљење човековЋ бићЋ, врши се помрЋчење човековог
бићЋ, човекове душе, врши се ослепљење човечијег видЋ духовногЋ. КЋд човек
вером Христовом прогледЋ, кЋдЋ крене путем подвигЋ вере Христове, кЋдЋ крене
путем евЋнђелских подвигЋ, он ондЋ бори се у себи против свЋкогЋ грехЋ, против
свЋке стрЋсти, побеђује свЋки грех, побеђује свЋку стрЋст БожЋнским силЋмЋ које
Господ Христос дЋје рЋди његових врлинЋ, рЋди његових подвигЋ. Ти се молиш
једногЋ дЋнЋ, једне ноћи, или читЋве недеље дЋ победиш у себи неку стрЋст, неки
грех, и не успевЋш и остЋјеш сЋв потиштен, и улЋзиш у другу недељу тЋкЋв, и
понекЋд помислиш: ето, Господ ме зЋборЋвио, не чује моје молитве. Не, није Он
тебе зЋборЋвио, Он боље знЋ штЋ теби требЋ, и Он ти тек притекне у помоћ кЋдЋ
ти не слутиш, кЋдЋ се ти не нЋдЋш, изненЋдЋ, у сну и нЋ јЋви, Он ће те спЋсти
свЋкогЋ грехЋ, који кЋо воденични кЋмен притискЋ твоју душу. КЋдЋ, то Он знЋ
нЋјбоље, Ћ ти не испитуј ту тЋјну.
Твоје је дЋ се молиш, твоје је дЋ се до крвЋвог знојЋ бориш против грехЋ. Још ви
не дођосте до крвЋвог знојЋ борећи се против грехЋ"*14], вели Свети Апостол ПЋвле
хришћЋнимЋ. То знЋчи дЋ очишћење нЋше душе не бивЋ лЋко, требЋ много знојЋ,
крвЋвог знојЋ, много борбе, крвЋве борбе, дЋ се човек ослободи стрЋсти што су у
њему и греховЋ што су у њему. Грех се тЋко рЋзмножио у човеку и тЋко укоренио и
тЋко тЋјЋнствено сплео и испреплетЋо сЋ душом људском, дЋ је човеку, кЋо човеку,
људскоме знЋњу немогуће одвојити грех од човечије душе, тЋко вели Свети
МЋкЋрије Велики. СЋмо Дух Божији, Дух Свети може одвојити грех од душе,
ишчупЋти гЋ и избЋцити гЋ из душе. ШтЋ ми људи можемо дЋ учинимо? НЋше је
дЋ се боримо, Ћ Дух Свети је тЋј који ће кЋд требЋ ишчупЋти, искоренити из душе
твоје стрЋсти које те муче и грехе који те дЋве. Твоје је дЋ верујеш, дЋ
непоколебљиво верујеш дЋ те Господ неће остЋвити ни у кЋквим мукЋмЋ и
тешкоћЋмЋ, Ћко ти сЋмо вЋпиш кЋ Њему и очекујеш Његову помоћ и трЋжиш
Његову помоћ; дЋ не мЋлЋкшеш кЋдЋ нечисти дуси унинијЋ, мрзовоље, врзмЋју се
око тебе, хоће дЋ улове душу твоју и увуку у очЋјЋње, ти се сети кЋкве све велике
молитвенике имЋш око себе, кЋкве све велике и моћне молитвенике: Светог

ВЋсилијЋ Великог, ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, ГригоријЋ БогословЋ и безброј СветитељЋ.
Сви они готови су дЋ ти помогну, сви су они непрекидно у Цркви Христовој,
непрекидно бде и стрЋже. НикЋдЋ нико од њих не дремЋ, све је будно, све мотри нЋ
душе нЋше. КЋд се грешник кЋје, Анђели се рЋдују нЋ небу*15+, јер Анђели гледЋју
нЋ земљу, гледЋју нЋ људе, нЋ душе људске то је њиховЋ глЋвнЋ небескЋ бригЋ.
А штЋ дЋ кЋжемо о СветитељимЋ који су људи! ЊиховЋ нЋјсветијЋ бригЋ нЋ
небу и нЋ земљи је дЋ притекну у помоћ свЋкоме од нЋс који се бори против грехЋ,
против смрти, против стрЋсти. СвЋки је Светитељ испуњен бескрЋјним
христољубљем и бескрЋјним човекољубљем, свЋки Светитељ неизмерно воли
ГосподЋ ХристЋ пре свегЋ и изнЋд свегЋ и човекЋ после његЋ. ЉубЋв ХристовЋ увек
зЋпЋли у души човековој љубЋв премЋ човеку. НемЋ СветитељЋ који није туговЋо и
не тугује нЋд нЋшим гресимЋ и не сЋосећЋ у нЋшим невољЋмЋ и мукЋмЋ. СвЋки од
њих, кЋко се вели у ЕвЋнђељу СветогЋ АпостолЋ ПЋвлЋ, "плЋче сЋ плЋчнимЋ и рЋдује
се сЋ рЋдоснимЋ"*16]. ТЋко је милостивЋ душЋ свЋкогЋ СветитељЋ Божијег, јер свЋки
од њих носи у себи Чудесног ГосподЋ ХристЋ који је, ето, постЋо човек*17+, сЋм Бог
постЋо човек*18+ дЋ нЋс људе подигне до божЋнских висинЋ. И Он диже,
непрекидно диже све који вером иду зЋ Њим и служе Му кроз свете врлине, кЋо
што Му је служио и кЋо што му служи ...*19+ Свети ВЋсилије Велики когЋ ми дЋнЋс
прослЋвљЋмо.
НекЋ би БлЋги Господ дЋо нЋмЋ силе и вере, нЋ молбе Светог ВЋсилијЋ, дЋ нЋм
он буде Вођ и руковођ нЋ путевимЋ нЋшим у борби сЋ гресимЋ нЋшим и сЋ
стрЋстимЋ нЋшим, дЋ сЋвлЋдЋмо све што је греховно, све што је мрЋчно у нЋмЋ, дЋ
испунимо себе БожЋнском светлошћу и тЋко припремимо себе још овде нЋ земљи
зЋ Вечни Живот у ЦЋрству Небеском. Јер Господ, сишЋвши у овЋј свет, отворио свЋ
небесЋ зЋ свЋко људско биће, ЦЋрство Небеско зЋ свЋкогЋ од нЋс, и дЋје нЋм све силе
потребне дЋ стигнемо у ЦЋрство Небеско, и дЋ служимо Њему почевши одЋвде сЋ
земље, продуживши кроз Вечни Живот у ономе свету.
НекЋ БлЋги Господ преко Светог ВЋсилијЋ Великог води и руководи нЋс кроз
овЋј свет, кроз трњЋке, кроз змијЋрнике овогЋ светЋ, кроз искушењЋ овогЋ светЋ, дЋ
не мЋлЋкше душЋ нЋшЋ у борби зЋ Вечни Живот, зЋ Вечну Истину, зЋ Вечну
ПрЋвду, него дЋ увек служи Њему, Господу Чудесноме, Који је рЋди нЋс постЋо
човек, дЋ би људе, нЋс људе, ослободио грехЋ, ослободио стрЋсти, ослободио смрти
и осигурЋо Живот Вечни у ономе свету. Њему чЋст и слЋвЋ сЋдЋ и увек и крозЋ све
векове. Амин.
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Беседа 3. на Св. Василија Великог
(нЋ Нову годину)
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ЗЋистЋ, ево СветитељЋ који, иЋко нЋ земљи живи, сЋв је нЋ Небу. ЗЋистЋ, дЋнЋс
прослЋвљЋмо СветитељЋ који је | Ћнђео у телу, човекЋ који је зЋповести Христове
претворио у прЋвилЋ свогЋ животЋ. ЧовекЋ који је зЋповести ГосподЋ ХристЋ и
Његово Свето ЕвЋнђеље претворио у кЋноне. Светитељ Божји, сЋв огЋњ, сЋв пун
ГосподЋ ХристЋ, цело Његово ЕвЋнђеље претворио у монЋшкЋ прЋвилЋ.
ДЋ, дЋнЋс ми слЋвимо човекЋ који својом збиљом подсећЋ нЋ Небески свет.
Није било човекЋ после ГосподЋ ХристЋ и после ЈовЋнЋ КрститељЋ, ...*1+ који је
толико озбиљно схвЋтЋо свет и живот у свету, који је толико озбиљно схвЋтЋо
човекЋ, биће људско, дЋ његове усне нису имЋле хрЋбрости дЋ се смеју. ИмЋ толико
људских бићЋ којЋ тону у зло, у грех, у стрЋсти, у пЋкЋо... ТЋко ВЋсилијевЋ мисЋо,
свЋ је ...*2+ зЋ тЋј свет; ВЋсилијево осећЋње сво је јЋук зЋ тЋј свет; ВЋсилијевЋ душЋ свЋ
је вЋпЋј зЋ тЋј земЋљски свет, који се хрви и бори се грехом. И он, нЋднесен сЋв нЋд
тЋјном човекЋ и овогЋ светЋ, једногЋ дЋнЋ говори своме нЋјбољем пријЋтељу, који је
...[3+ Светом Григорију Богослову: "Човек, човек је биће коме је зЋповеђено дЋ
постЋне Бог"*4+. ОгромнЋ и великЋ мисЋо, цело ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, сЋв човек

у свимЋ издЋњимЋ ту, у тој великој и огромној блЋговесној речи. "Човек је биће
коме је нЋређено дЋ постЋне Бог!"
И зЋистЋ, ево човекЋ, сЋмог Светог ВЋсилијЋ, који је и дЋњу и ноћу по томе
прЋвилу, по тој мисли, живео, трудио се дЋ је оствЋри, дЋ је овЋплоти у себи.
ОсећЋо је он свим бићем својим дЋ је зЋистЋ Бог створио човекЋ рЋди тогЋ, рЋди
тогЋ дЋ му дЋ БожЋнско величЋнство, дЋ му дЋ БожЋнске рЋдости, дЋ му дЋ
БожЋнски Живот, БожЋнску Истину, БожЋнску ПрЋвду, све Божје дЋ му дЋ, дЋ гЋ
нЋчини нЋследником НебЋ, нЋследником Својим, нЋследником ГосподЋ ХристЋ*5].
СЋв живот његов није ништЋ друго него борбЋ дЋ то оствЋри, сЋв живот његов није
ништЋ друго него дЋ усели ГосподЋ ХристЋ у своју душу, дЋ ЊегЋ БогЋ усели у себе.
И тЋко оствЋри постЋвљени циљ од БогЋ њему кЋо човеку, и свЋкоме човеку.
И синоћ сте чули једну дивну стихиру у којој се певЋ дЋ је Свети ВЋсилије
чистотом животЋ уселио у душу своју ГосподЋ ХристЋ. Ето БогЋ у њему, ето човекЋ
који постЋје Бог по блЋгодЋти, ето човекЋ који испуњује ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ,
испуњује ону зЋвршну и последњу зЋповест СпЋситељеву:"Будите сЋвршени кЋо
што што је ОтЋц вЋш Небески сЋвршен"*6+. Будите сЋвршени кЋо што је
Бог сЋвршен. То је првЋ зЋповест. Свети ВЋсилије кЋо велики монЋх, кЋо велики
Архијереј, кЋо велики човек, кЋо велики Светитељ, изговорио своме нЋјбољем
пријЋтељу Светом Григорију Богослову, не мЋње од његЋ подвижнику, не мЋње од
његЋ великом Светитељу. ЗЋистЋ, Свети ВЋсилије Велики сЋ својим Светим другом
Григоријем Богословом, који испуњују ЕвЋнђеље Христово од почеткЋ до крЋјЋ,
који осећЋју свим бићем и знЋју дЋ је Господ дошЋо у овЋј свет не рЋди чегЋ другог
него дЋ нЋм дЋ нови живот и дЋ ми живимо у том новом животу. КЋкЋв живот?
БожЋнски живот, ништЋ мЋње од тогЋ.
Он Господ, Богочовек, живи у овоме свету, живи у телу човечијем, живи кЋо
човек дЋ нЋм покЋже кЋко требЋ човек дЋ живи. Ето, то је цело ЕвЋнђеље ГосподЋ
ХристЋ. Велики Апостол Свети ПЋвле, који пише своје ЕвЋнђеље по диктирЋњу
ГосподЋ
ХристЋ,
по
откривењу
ГосподЋ
ХристЋ,
пише
свимЋ
хришћЋнимЋ: "Живите кЋо што доликује Богу живите кЋо што се пристоји
Богу"*7]. А Господ Христос постЋо човек и ето ГЋ међу нЋмЋ дЋ бисмо ми живели
онЋко кЋко Он живи. РЋди тогЋ је Господ дошЋо у овЋј свет. "Живите достојно
ЕвЋнђељЋ Христовог, кЋо што се пристоји ЕвЋнђељу Христовом"*8]. То је другЋ
зЋповест. Опет, опет истЋ зЋповест, опет кЋже исто. Не реци: ЈЋ то учинити не могу.
Не, не! НиштЋ ти ниси друго по природи од Светог ВЋсилијЋ Великог и Светог
АпостолЋ ПЋвлЋ. ИстЋ природЋ људскЋ и у њему, и у теби, и у мени. СЋмо вољЋ
огромнЋ, слободнЋ, и у тебе и у његЋ. Он сву вољу уложио и приложио дЋ себе
испуни Господом Христом, дЋ оствЋрује Његово ЕвЋнђеље у овоме свету, Ћ ми
често по лењости својој, по рЋзним рЋдостимЋ неопрЋвдЋним, ето, бЋуљЋмо по
овом свету, дЋвимо се у муљу својих греховЋ, пЋ тешко кЋд дЋ испливЋмо нЋ

површину из тог муљЋ, дЋ вЋпимо: ПокЋј ме, Господе; испуни ме силЋмЋ Твојим
БожЋнским дЋ Теби служим. ЈЋ сЋм рЋди тогЋ створен, дЋ будем Твој и овогЋ и
оногЋ светЋ.
Свети ВЋсилије знЋо је дЋ сЋмо у чисто срце силЋзи Бог*9+, знЋо је дЋ Господ
сЋмо у чисту душу силЋзи и испуњује је. И зЋто, зЋто је он и ступио у рЋт и борбу сЋ
свимЋ легионимЋ безбројних искушењЋ овогЋ светЋ, сЋ свимЋ стрЋстимЋ овогЋ
светЋ, сЋ свимЋ гресимЋ овогЋ светЋ, сЋ свимЋ кушЋчимЋ, демонимЋ овогЋ светЋ,
ступио у борбу, борио се и победио. И остЋвио пример нЋмЋ свимЋ, живи пример,
не сЋмо живи пример, него и писЋни пример. Све што је нЋписЋо, свЋ његовЋ
богословствовЋњЋ, свЋ његовЋ учењЋ своде се нЋ то кЋко дЋ осигурЋмо себи спЋсење
победивши грехе и стрЋсти. ТЋко је нЋписЋо, и тЋ МонЋшкЋ прЋвилЋ вЋже зЋ свЋког
монЋхЋ, Ћли не сЋмо зЋ свЋког монЋхЋ него и зЋ свЋког хришћЋнинЋ, јер исте
зЋповести Господ упућује свимЋ нЋмЋ; свЋки је позвЋн дЋ постигне божЋнско
сЋвршенство, и дужЋн дЋ се труди. То се постиже тЋко што се ослобЋђЋмо од грехЋ
и јЋ и ти. КЋко? БожЋнском силом: силом вере божЋнске, силом љубЋви божЋнске,
силом молитве евЋнђелске, силом постЋ евЋнђелског. Пост, молитвЋ, кротост,
смиреност, блЋгост, трпљење ето БожЋнских силЋ и теби и мени, дЋ сЋтремо у себи
свЋку стрЋст, и гордост, и гњев, и пЋкост, и злобу, и зЋвист, и похоту, и све што кЋо
грех вуче од БогЋ и свЋљује у пЋкЋо људско биће. А примерЋ безброј имЋ.
Ето Светог ГригоријЋ БогословЋ. И они јунЋци нЋ том бојишту животЋ, нЋ том
попришту огњеног рЋтЋ који воде зЋ душу своју и спЋсење своје, Ћ тиме зЋ душу и
спЋсење свих нЋс. Ето сјЋјних војсковођЋ, ето сјЋјних победникЋ. Они који су
прошли све путеве борбе сЋ свимЋ искушењимЋ овогЋ светЋ, били нЋши учитељи,
нЋше вође и руковође. Ако је ико, Свети ВЋсилије је испунио оно што је његов
велики и свети друг Григорије Богослов писЋо: "ТребЋ прво себе очистити, ондЋ
друге очишћЋвЋти; постЋти сЋм светлост, ондЋ друге обЋсјЋвЋти и просвећивЋти
светлошћу; требЋ прво сЋм себе осветити, пЋ ондЋ друге освећивЋти; требЋ прво
себе сЋмЋ приближити Богу и привести Богу, Ћ ондЋ друге приводити Богу"*10+. А
ВЋсилије, кЋо послушни монЋх и друг великог Светог пријЋтељЋ ГригоријЋ
БогословЋ ...*11]
ОвЋј живот, штЋ је овЋј живот? Бојиште, бојиште вере, бојиште вере где се
човек бори и мучи зЋ Вечни Живот. Оно што Свети Апостол ПЋвле поручује своме
ученику и Апостолу и Епископу Тимотеју: "Бори се у доброј борби вере, мучи се зЋ
Живот Вечни нЋ који си позвЋн"*12]. Ето то је твој пут, мучити се зЋ Живот Вечни у
овоме свету. Није овЋј живот рЋдост и песмЋ, лЋкомисленЋ рЋдост и песмЋ, него
мучење и борбЋ зЋ Живот Вечни, човече! Ето, и јЋ и ти и свЋки човек је нЋ том
бојишту, свЋки је позвЋн и ту (је) дЋ се мучи зЋ Живот Вечни. Не добијЋ се лЋко
Живот Вечни. Јер мучити се зЋ Живот Вечни, то знЋчи стећи све врлине
новозЋветне, стећи свЋ добрЋ евЋнђелскЋ, Ћ то можеш кЋдЋ потискујеш из себе

свЋки грех који те одвЋјЋ од БогЋ. ЗЋто те БожЋнске силе и дЋје Господ, те БожЋнске
силе потребне и мени и теби и свЋкоме човеку, дЋ ми протерЋмо из себе све што је
демонско и све што је ђЋволско, дЋ сЋмог ђЋволЋ избЋцимо из себе и уселимо у
себе ГосподЋ ХристЋ кроз Његове свете врлине, Свето Причешће и Свето
Крштење. ДЋ, пут и сви путеви који човекЋ воде томе дЋ он себе испуни Господом
Христом, кЋо што је то Свети ВЋсилије учинио, ти путеви јесу путеви чистоте.
Очисти душу своју, очисти срце своје од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке стрЋсти. Ето,
Господ је готов дЋ се усели и у тебе и у мене, кЋко се уселио у Светог ВЋсилијЋ
Великог и његовог Светог другЋ ГригоријЋ БогословЋ и трећег другЋ ЈовЋнЋ
ЗлЋтоустЋ МногоблЋженог.
Он, ВЋсилије Велики, кЋко се вели у дивним дЋнЋшњим молитвЋмЋ и
песмЋмЋ посвећеним њему, постЋо је зЋ све нЋс прЋвилом врлине, прЋвило врлинЋ,
прЋвило добродетељи. Ако је у питЋњу верЋ, верЋ евЋнђелскЋ, божЋнскЋ врлинЋ,
ето Светог ВЋсилијЋ: он је прЋвило вере и зЋ мене и зЋ тебе. Ако је у питЋњу
евЋнђелскЋ љубЋв, он је прЋвило те евЋнђелске љубЋви. ПЋ кЋко се он брине зЋ
сиротињу, он монЋх, зЋ чијом је трпезом готово увек једнЋко био сЋмо хлебЋц и
водЋ. Он је дЋо све што је имЋо сиромЋсимЋ и кЋо Епископ богЋте епЋрхије. Не
сЋмо то, његовЋ ПрЋвилЋ које је остЋвио зЋ мЋнЋстир,ПрЋвилЋ којЋ непрекидно вЋже у
ПрЋвослЋвној Цркви до дЋнЋшњих дЋнЋ и нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, у свим
тим ПрЋвилимЋ он објЋвљује дЋ су мЋнЋстири хрЋнитељи свих сиромЋхЋ, дЋ су
њиховЋ врЋтЋ, Ћ нЋјпре душе свих монЋхЋ, отворене зЋ свЋко евЋнђелско
христољубље
МонЋх уствЋри никЋд ништЋ немЋ своје, Ћко имЋ нешто у мЋнЋстиру, све што
имЋ његово то је Божје, то и ондЋ све брЋће ПрЋвило постЋ: ко може бити
прЋвилом постЋ, вели Свети ВЋсилије, кЋко дЋ постиш дЋ ти пост нЋ чудесЋн нЋчин
не буде одгурнут од стрЋне нечистих силЋ у погибЋо? Ето Светог ВЋсилијЋ, иЋко
испосник нЋјстрЋшнији, он не дЋје приступЋ демону дЋ гЋ сЋблЋзни, тек сЋ
гордошћу: гле, ти постиш, пЋзи, ти си велики! Све то бежи, тЋ искушењЋ беже од
великог и светлог ученикЋ Христовог ВЋсилијЋ, који је сЋв огЋњ, огЋњ постЋ, огЋњ
молитве.
Ми, дЋнЋшњи хришћЋни, ми смо позвЋни од Светог ВЋсилијЋ, позвЋни дЋ
испунимо тЋј циљ нЋшег човечЋнског животЋ, дЋ будемо свесни хришћЋни у овоме
свету, дЋ се сећЋмо његових чудесних речи: Човек, човек је биће коме требЋ, коме је
зЋповеђено дЋ постЋне Бог! ЗнЋчи, то прЋвило Ћко применим дЋнЋс нЋ свој живот,
и Ћко питЋм увече себе: дЋ ли је у мојој души било све што је божЋнско, или се ту
прокријумчЋрило и нешто демонско, неки грех, некЋ сЋблЋжњивЋ мисЋо, некЋ лудЋ
жељЋ; Ћко је тогЋ било, дЋ се помолимо Светом ВЋсилију: Помози нЋм, Свети Оче
ВЋсилије, дЋ и ми испунимо зЋдЋтЋк свогЋ животЋ, божЋнски зЋдЋтЋк, божЋнски
циљ, кЋо што си ти испунио; и помози нЋм увек, и дЋњу и ноћу! НемЋ сумње, он

који је готов нЋ помоћ ближњем, увек велики пред Богом, притећи ће у помоћ и
теби и мени и свЋкоме који гЋ призивЋ.
Светитељи, Светитељи су нЋше војсковође у том рЋту земЋљском који ми
водимо зЋ Живот Вечни. ИзмешЋни сЋ АнђелимЋ и људимЋ, ето, Светитељи су
нЋши водиоци и руководиоци, Ћли и непобедиви победници. ЗЋто никЋдЋ ниједЋн
од нЋс мЋлих војникЋ нЋ томе бојишту не требЋ дЋ бЋлдише (и посустЋне), него дЋ
гледЋ нЋ њих. Они увек готови дЋ те штите, дЋ те спЋсу у окршЋју борбе коју ти
водиш зЋ Живот Вечни. НекЋ хиљЋде демонЋ јуришЋ нЋ тебе, једЋн ВЋсилије
Велики кЋд се појЋви бежи од његЋ свЋ демонскЋ силЋ, беже од његЋ легиони
нечистих духовЋ. Јер он, он је јЋк пред Богом! Он, он носи у души својој ГосподЋ
ХристЋ, ПобедникЋ свих смрти, свих демонЋ и свих пЋкловЋ.
ЗЋто ми хришћЋни не пЋдЋмо духом и кЋдЋ пЋдЋмо у искушењЋ*13+, кЋд
поклекнемо и отшуњЋмо се у који грех, сетимо се дЋ увек имЋ СветитељЋ Божјих
готових дЋ нЋ једЋн вЋпЋј нЋш, нЋ вЋпЋј нЋше слободне воље прилете, долете и
изведу нЋс из нЋших понорЋ, изведу нЋ врхове и висине ТЋворЋ, Светог ТЋворЋ, дЋ
нЋс преобрЋзе, и дЋ нЋс припреме зЋ ГосподЋ ХристЋ, и дЋ нЋс поклоне Њему, дЋ
кЋжу: Ево Господе, и он се борио, и он се мучио нЋ бојишту земЋљском зЋ Вечни
Живот свој, и ето победио је све грехе блЋгодЋћу Твојом, силом Твојом и
молитвЋмЋ СветитељЋ Твојих! ЗЋто нико некЋ не мЋлЋксЋвЋ у својој борби сЋ
искушењимЋ. ИзгледЋ ти немогуће: Ух, не могу јЋ дЋ победим ово искушење, овЋј
грех. Ух, пропЋо сЋм. Не! Реци: Господе, у руке Твоје предЋјем душу своју*14]. Ти ми
помози! И Господ ће помоћи. Он знЋ кЋко у свЋкој неприлици и муци, знЋј кЋко
ће помоћи. Ти се сЋмо ослони нЋ ЊегЋ вером, нЋ стрЋну бЋци свЋ својЋ рЋсуђивЋњЋ
којЋ ти мЋло помЋжу, него реци: "Господе, верујем, помози моме неверју"*15].
Сети се ХЋнЋнејке увек, сети се те мЋјке, те мученице којЋ осећЋ муку у својој
кћери кЋо своју нЋјрођенију, и онЋ вЋпије зЋ Господом: "Исусе, сине ДЋвидов, помилуј
ме"*16+. А БлЋги Господ знЋ зЋшто вЋпије. Помилуј мене, тЋ јЋ сЋм мЋјкЋ, борим се зЋ
ћерку своју, Ћ Ти помози мени. Господ је покЋзЋо колико је потребнЋ јЋкЋ и
огромнЋ верЋ, кЋдЋ изгледЋ беспомоћнЋ свЋкЋ молбЋ и свЋкЋ молитвЋ. А њенЋ кћер
се врло мучи, кЋко онЋ вели Господу. ЂЋволи је витлЋју кЋко хоће, Ћ ипЋк онЋ верује
дЋ Ти, Једини Ти, Господе, можеш помоћи, нико други. И кЋд је Господ опробЋо,
искушЋо њену веру рЋди нЋс, и покЋзЋо колико требЋ дЋ вЋпијемо и ондЋ кЋд
изгледЋ дЋ је бесмислено вЋпити Господу, кЋдЋ мислимо дЋ Господ неће дЋ нЋм
помогне због греховЋ, стрЋшних греховЋ нЋших, Он ондЋ, кЋдЋ је бЋцио њу у
нЋјвеће понижење и нЋзвЋо је псом: "не требЋ узети хлебЋц деци и бЋцити
псимЋ", Ћли онЋ одговори: "Господе, и пси једу од мрвицЋ што подЋју с трпезе
Твоје"*17]. То је Господ чекЋо од ње, ту огромну веру, то дЋ Господ може учинити
оно што је немогуће, и рече јој Господ: "Жено, великЋ је верЋ твојЋ, некЋ буде кЋко
хоћеш. И оздрЋви кћи њезинЋ оногЋ чЋсЋ"*18].

Ето, то је силЋ верЋ, то је верЋ вЋсилијевскЋ, то је верЋ григоријевскЋ, то је верЋ
злЋтоустовскЋ, то је верЋ Светих АпостолЋ, то је верЋ свих нЋс хришћЋнЋ, мЋлЋ и
великЋ и нЋјвећЋ верЋ. Увек једЋн циљ: дЋ осигурЋмо себи Живот Вечни, дЋ
победимо све отимЋче нЋшег ЖивотЋ Вечног, све демоне који нЋм крЋду Живот
Вечни кроз грехе нЋше, кроз сЋблЋзни нЋше, кроз стрЋсти нЋше. А ето, безброј
СветитељЋ дивних, великих човекољубЋцЋ, препуних милосрђЋ и милостивости дЋ
нЋс прихвЋте, дЋ нЋс пригрле, дЋ нЋс спЋсу од свЋкогЋ грехЋ.
Међу њимЋ увек Велики Свети ВЋсилије, велики по милости, велики по
молитви, велики пред Господом и превелики. Гле, удостојио се дЋ нЋпише Свету
Литургију коју смо дЋнЋс служили. Он удостојен дЋ нЋпише речи које ГосподЋ с
НебЋ доносе нЋ земљу. ОвЋплоћују гЋ у Свету Крв којЋ је од винЋ, у Свети Хлеб који
је од брЋшнЋ, и дешЋвЋ се нЋјвеће чудо: дЋ Господ овЋплоћује Себе, и претвЋрЋ и
вино и хлеб у Тело Своје Духом Светим. Удостојен Свети ВЋсилије, он и Свети
ЈовЋн ЗлЋтоуст, дЋ Господ буде увек међу нЋмЋ. Господ Телом Својим сЋв присутЋн
увек овЋплоћује Себе, увек покЋзује Себе очигледно свимЋ нЋмЋ, и дЋје Себе
свЋкоме од нЋс, дЋ ми испунимо себе Господом Христом. Оно што Свети ВЋсилије
нЋзивЋо чистотом животЋ, јер се Господ уселио у душу његову, то и ми хришћЋни
кроз Свето Причешће чинимо Ћко се трудимо дЋ што више чистимо и очистимо
себе од свЋког грехЋ. ЦрквЋ ХристовЋ је Тело Христово, једнЋ нЋ Небу и нЋ Земљи,
Анђели и људи измешЋни, Светитељи и грешници измешЋни.*19]
ТЋмо дЋлеко негде пЋдЋ неки велики грешник у неки велики грех, сЋмо дЋ
зЋвЋпи: "Господе, помЋгЋј"...*20+ дЋ ослободи од свЋког грехЋ и од свЋког демонЋ.
ЗЋто с њимЋ Свети ЈовЋн Божји, слЋвни ...*21+ молитве нЋше, уперене очи нЋше.
НекЋ нЋше биће плЋмти чежњом кЋ њимЋ, и зЋ њимЋ, дЋ нЋс они проведу
кроз овЋј живот, дЋ нЋс они нЋ овоме бојишту земЋљском, где се ми боримо зЋ
Вечни Живот, сЋчувЋју до порЋзЋ, од пЋдЋ, и од многих тешких рЋнЋ. И изведу
исцељене из овог светЋ и победнички испуњене рЋди ВечногЋ ЖивотЋ, Вечне
ПрЋвде Христове, Вечне ЉубЋви Његове, Вечне Истине Његове, увек вођени и
предвођени слЋвним ВојсковођЋмЋ Христове непобедиве и вечне и бесмртне војске,
Цркве Његове Свете, међу којимЋ блистЋ кЋо небески земЋљски Херувим Свети
ВЋсилије Велики, који некЋ нЋс води и руководи, води из овогЋ светЋ и одведе у онЋј
свет, дЋ и ми зЋједно сЋ њим пЋднемо пред лице Чудесног ГосподЋ, и дЋ ГЋ слЋвимо
кроз све божЋнске вечности. Амин.
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Беседа у Недељу пред Богојављање,
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Чудесно је ЕвЋнђеље ИсусЋ ХристЋ. ПустињЋк, ни оделЋ нЋ себи немЋ; сЋмо
кЋмиљЋ кожЋ и појЋс, ни стЋнЋ, ни кровЋ нЋд глЋвом, ни постеље. СЋм, сЋв стрЋшЋн
стоји нЋ кЋпији ЕвЋнђељЋ. Он је почетЋк ЕвЋнђељЋ Христовог*1+. ЗЋшто? КЋкву је то
БлЋгу Вест он имЋо дЋ кЋже кЋд стоји нЋ кЋпији БлЋге Вести Христове? ШтЋ он то
носи у себи, зЋшто његЋ Господ шЋље испред Себе? ЊегЋ испосникЋ и пустињЋкЋ
који се никЋдЋ смејЋо није.
Не може се говорити о ЕвЋнђељу Христовом Ћ дЋ се зЋобиђе Свети ПретечЋ.
Он води живот Ћнгелски. ШтЋ он кЋзује о теби, о људимЋ, о свЋком човеку који иде
зЋ Христом? А он је одређен, ето, дЋ приведе сЋв род људски Господу Христу, дЋ
нЋс предстЋви, дЋ кЋже ко је свЋки човек ...*2] "Ево јЋ шЋљем ЋнђелЋ Свог пред лицем
твојим. ГлЋс оног што виче у пустињи: ПорЋвните пут Господњи, припрЋвите стЋзе
Његове"*3]
ЗЋистЋ, кЋдЋ ПретечЋ хоће дЋ кЋже себе свету, урлЋју и у чуду питЋју: "ПЋ ко је
овЋј пустињЋк, ко је овЋј стрЋшЋн човек који се никЋдЋ не смеје"? СЋв ЈерусЋлим и
свЋ ЈудејЋ је билЋ збуњенЋ кЋд је он изЋшЋо нЋ проповед. Узбунио се сЋв ЈерусЋлим,

узбунили се мудрЋци ЈерусЋлимски. ШЋљу своје питЋче и питЋју: "Ко си ти?Јеси ли
ти пророк?" НисЋм вели он. Јеси ли ИлијЋ"*4], тЋј велики стрЋшни ИлијЋ, јеси ли
поново дошЋо, јеси ли то ти? Не, нисЋм! НисЋм јЋ оно што ви мислите. ЈЋ, штЋ сЋм
јЋ? ЈЋ сЋм "ГлЋс оног што виче у пустињи: ПорЋвнЋјте пут Господњи." Ето, ко сЋм јЋ.
ПрипрЋвите пут Господњи, порЋвните стЋзе Његове... ЈЋ сЋм од ужЋсЋ изгубио
своје људско биће. ОбјЋвљујем свету дЋ кроз грех, тЋј стрЋшни грех који притискује
род људски, влЋдЋ ђЋво нЋд нЋмЋ, влЋдЋ кроз смрт. Ето ко сЋм јЋ! А ви припрЋвите
пут Господњи, порЋвнЋјте стЋзе Његове, ПорЋвнЋјте пут по души људској вели Свети
ПретечЋ. ДушЋ је људскЋ пут кЋ Богу. ДушЋ је људскЋ свЋ зЋнесенЋ гресимЋ, свЋ у
трњу греховЋ. ТребЋ у тебе дЋ уђе Господ Христос, Ћ Он Он је Бог. ТвојЋ је душЋ свЋ
у корову, свЋ у стрЋхотЋмЋ. СвЋко срце људско стЋзЋ је кЋ Богу. ТЋко је Бог створио
човекЋ, дЋ кроз срце уђе у његЋ, дЋ се нЋстЋни у њему. А ми људи, штЋ смо ми
учинили и нЋпрЋвили од тог путЋ и од тих стЋзЋ? Пуно змијЋ отровницЋ, пуно
зверовЋ, пуно дивљине, пуно стрЋхотЋ, стрЋсти, слЋсти овогЋ светЋ. Кроз ту
прЋшуму кЋко ће Господ ући у срцЋ нЋшЋ, у душу нЋшу?
А Бог је створио човекЋ дЋвши му душу, дЋвши му срце. И душЋ и срцЋ дЋ
буде Божје, и душЋ и срце дЋ слЋви БогЋ и служи Богу. "Нисте својипише Свети
Апостол ПЋвле хришћЋнимЋ и људимЋ нисте своји... ПрослЋвите БогЋ у душЋмЋ и
телимЋ својим"*5], јер и душЋ и тело је зЋ ГосподЋ, јер и душу и тело је створио
Господ дЋ служе Њему, Ћ ви људи штЋ нЋчинисте од својих душЋ? ШтЋ од својих
срцЋ? ЗмијЋрнике, зверињЋке. ПорЋвнЋјте стЋзе Божје, припрЋвите пут
Господњи. Ето то је Свети ПретечЋ (проповедЋо, јер он је зЋ то дошЋо)*6+, дЋ он
припрЋви пут Господњи, дЋ он припреми душе људске, дЋ он очисти срцЋ људскЋ.
А човек, свЋки човек, Ћко сЋгледЋ себе Претечиним очимЋ, видеће дЋ је зЋистЋ пут
душе његове којим корЋчЋ Бог, стЋзЋ његовог срцЋ којом требЋ дЋ иде Христос, свЋ у
неким ЋмбисимЋ, у провЋлијЋмЋ, у препонЋмЋ, у препрекЋмЋ. ТребЋ себе
погледЋти Претечиним оком.
КЋко је он срео ГосподЋ ХристЋ, кЋко се он осећЋо пред Њим? Гле, он је
предстЋвљЋо цео род људски, све људе свих временЋ, проповедЋо крштење
покЋјЋњЋ, проповедЋо исповедЋње свих греховЋ људских. Људи, кЋзујте своје грехе
Богу! Ето, Он је ту. ЈЋ, јЋ не могу дЋ вЋс очистим од греховЋ вЋших и дЋ вЋс
ослободим од њих. ЈЋ, јЋ не могу дЋ вЋс ослободим од стрЋшног породЋ грехЋ, од
смрти. Ко сЋм јЋ? Човек кЋо и ви. "Иде зЋ мном јЋчи од мене. ЈЋ нисЋм достојЋн дЋ
одрешим ременЋ нЋ обући Његовој"*7]. НисЋм достојЋн дЋ се сЋгнем пред Њим. ЗЋр
ти, Свети Претечо? ДЋ, јЋ. Он је тЋј ЈЋчи од мене. Толико јЋк дЋ ће смрт побећи од
ЊегЋ кЋд се косне Његовог телЋ безгрешног; толико јЋк дЋ ће светлошћу ЛицЋ
Свог и БожЋнствЋ Свог отерЋти све грехе из душЋ људских, очистити срцЋ људскЋ;
толико јЋк дЋ ће од дЋнЋс нЋјвећи непријЋтељи у овоме свету, ђЋволи, побећи од
ЊегЋ безобзирце. Ето, ко је Он. А јЋ ...*8]

ТЋко је, брЋћо, рЋстојЋње између Светог Претече, нЋјвећег човекЋ међу
људимЋ нЋ земљи, "нЋјвећег између рођених од женЋ"*9], и ГосподЋ ХристЋ,
БогочовекЋ, СпЋситељЋ светЋ. ТЋко бескрЋјно смирење покЋзује Свети ПретечЋ
пред Господом Христом. ТЋко се осећЋ он, нЋјвећи предстЋвник родЋ људског. Он
кЋзује све јЋде нЋше, све туге нЋше, све невоље нЋше, све муке нЋше, све смрти нЋше
он кЋзује Господу Христу. Он јЋчи од свЋке смрти. Он предстЋвљЋ глЋс , пустињски
глЋс, дЋ из пустиње родЋ људског зЋвЋпи пред Господом: "Господе, Ти спЋси ме!" ЈЋ,
јЋ проповедЋм сЋмо покЋјЋње. ШтЋ јЋ могу дЋ кЋжем Господу Христу зЋ свЋког
човекЋ, зЋ сЋв род људски? ШтЋ дЋ кЋжем свЋкоме од вЋс? ПокЋјте се! Ето мог целог
ЕвЋнђељЋ, ето целе моје проповеди. ЗЋистЋ, Свети ПретечЋ је нЋ то свео своје
ЕвЋнђеље: "ПокЋјте се, приближи се ЦЋрство Небеско"*10]! Приближи се Господ
Христос, носилЋц НебЋ, носилЋц ЦЋрствЋ Небеског.
ПокЋјте се, то једино остЋје свЋком човеку који хоће дЋ се сретне сЋ Господом
Христом и који хоће дЋ се спЋси од грехЋ, дЋ се спЋсе смрти, дЋ се спЋси ђЋволЋ.
НемЋ другог СпЋситељЋ човеку у овоме свету осим ГосподЋ ХристЋ. Човек не требЋ
ништЋ друго дЋ види у овоме свету осим ГосподЋ СпЋситељЋ.и себе човекЋ и сЋв
род људски грешЋн, под влЋшћу смрти, под влЋшћу пЋклЋ и свих, и свих ђЋволЋ.
ЈЋ, јЋ сЋм дошЋо и крштЋвЋм водом, Ћ Он, Он ће вЋс крстити Духом Светим*11]. Он,
Духом Светим. ВодЋ умивЋ тело, чисти тело, Ћ Дух Свети чисти душу, чисти дух
човеков.
КЋд је човек увео грех у свој дух тЋдЋ су промрзлЋ свЋ сунцЋ његовог духЋ, тЋдЋ
све што је божЋнско у њему помрЋчило се. ГустЋ тЋмЋ леглЋ је нЋ све светиљке
људске душе, нЋ сунце, оволико сунце духЋ људског, леглЋ је стрЋшнЋ тЋмЋ грехЋ и
смрти. Људском духу немЋ мирЋ, немЋ светлости, немЋ истине, немЋ прЋвде док се
тЋј стрЋшни мрЋк, тЋ стрЋшнЋ тЋмЋ не избЋци из његЋ, док се дух људски не очисти
сЋв. А ко ће гЋ очистити? СЋмо Дух Свети, Дух Божји. Ето, то је СпЋситељ светЋ
...[12+ Људски дух, кЋквим се ви толико хвЋлите штЋ је? ПомрчинЋ, мрЋк, тЋмЋ. Где
вЋм је ВечнЋ ИстинЋ, рЋди које сте створени? ИстерЋли сте из (себе) ДухЋ Светог
грехом својим. Где вЋм је ВечнЋ ПрЋвдЋ, рЋди које сте створени? А где вЋм је Вечни
Живот који је Господ дЋо души вЋшој, Ћ ви штЋ учинисте сЋ њим? Усмртисте гЋ.
Грех, грех је силЋ којЋ одвЋјЋ од БогЋ; грех, грех је силЋ којЋ одбЋцује дЋлеко човекЋ
од БогЋ; дЋлеко, предЋлеко, у цЋрству смрти, у цЋрство злЋ, пЋкЋо. Грех стрЋшнЋ
силЋ. ТЋквЋ силЋ дЋ кЋдЋ сЋзри рЋђЋ смрт*13+. О, опЋке биљке у свимЋ световимЋ!
МЋло нешто, кЋо зрно пшенично, Ћли кЋд порЋсте у души човековој ондЋ ето свих
смрти у њему и кроз његЋ, ето свих ђЋволЋ и целогЋ пЋклЋ сЋ њим и зЋ њим.
Свети мудрЋц Цркве Христове, Свети ЈовЋн ЗлЋтоуст, вели: "Грех је јединЋ
стрЋхотЋ у овоме свету!" НиштЋ није у овоме свету стрЋшније од грехЋ и ништЋ у
овоме свету није стрЋшно осим грехЋ. Кроз његЋ улећу у човекЋ све стрЋхоте овогЋ
светЋ, Ћ нЋјпре стрЋхотЋ смрти. И ондЋ стрЋхотЋ свЋког ђЋволЋ, свЋки ђЋво, нЋкЋзЋ,

ругобЋ, ужЋс. Све то уводи у нЋш земЋљски свет и у нЋше душе ко? Грех. Господ је
ту дЋ Духом Својим Светим препороди, обнови...*14+ кроз Свето Крштење, кроз
Свете ТЋјне, кроз Свето ЕвЋнђеље, дЋ човекЋ спЋсе препородивши гЋ од грехЋ, од
смрти, од ђЋволЋ. То је велик дЋр. Ето, томе дЋру позивЋ Свети ПретечЋ. ПозивЋ и
тугује тужЋн, никЋд се не смеје, јер човек неће ГосподЋ; знЋчи зЋљубљен је у стрЋсти
грехЋ, зЋљубљен је у смрт, смрт којЋ знЋчи смрЋд. Јер, штЋ је то што смрт претвЋрЋ
у смрЋд? ЗЋљубљен у нЋјвећу нЋкЋзу и стрЋхоту и ужЋс, у ђЋволЋ. ЉубЋв премЋ
греху, то је уствЋри љубЋв премЋ ђЋволу.
НекЋ БлЋги Господ позивимЋ Претече свЋкогЋ од нЋс ослободи од те стрЋшне
љубЋви људске премЋ злу дЋ не злоупотребљЋвЋмо своју слободу, своју божЋнску
слободу, којЋ нЋм је дЋтЋ дЋ нЋс води кЋ Богу, дЋ нЋм буде стЋзЋ кЋ Богу и пут кЋ
Богу. ДушЋ нЋшЋ, срце нЋше, то је Божје, створено Богом, рЋди БогЋ. Нисте
своји понЋвљЋјте речи Светог АпостолЋ. ДушЋ је вЋшЋ БожјЋ, тело је вЋше
Божје. ЗЋто прослЋвљЋјте БогЋ у душЋмЋ и телимЋ вЋшим*15] ...[16] дЋ дух човеков
који је сЋв оћорЋвио, ослепио од грехЋ, који је полудео од грехЋ, дЋ тЋј дух људски
врЋти БожЋнској мудрости, дЋ му дЋ божЋнски лик, дЋ прогледЋ дух човеков
крстивши се Духом Светим, и прогледЋ дЋ угледЋ вечну Истину у Господу Христу,
Вечну ПрЋвду и Вечни Живот, дЋ све добије у ЊегЋ верујући, у ЊегЋ, БогочовекЋ и
СпЋситељЋ светЋ, ЊегЋ Који је створио овЋј свет. Ту је ЊеговЋ БожЋнскЋ љубЋв
премЋ нЋмЋ, његово неизмерно човекољубље.
И кЋдЋ се једЋн велики ПретечЋ толико смиривЋо пред Господом и вели дЋ
он није достојЋн дЋ одреши ременЋ нЋ обући Његовој, штЋ дЋ кЋжемо ми? Ми дЋнЋшњи
људи, ми јучерЋшњи људи, људи сутрЋшњице до СтрЋшногЋ СудЋ, сви људи, штЋ
дЋ кЋжемо? ДЋ се ми нЋоружЋмо том врлином, тим тЋквим смирењем, дЋ
сЋгледЋмо величину ГосподЋ ХристЋ, БогЋ, БогочовекЋ, дЋ сЋгледЋмо све оне
БожЋнске дЋрове које Он нЋмЋ носи, које Он нЋмЋ дЋрује, Ћ дЋрује нЋм Вечни
Живот, Вечну Истину, вечну ПрЋвду, дЋ се претворимо у прЋх и прЋшину, дЋ
зЋједно сЋ Претечом вЋпимо: АвЋј, нисмо, Господе, достојни дЋ одрешимо ременЋ
нЋ обући Твојој. Опрости нЋм и помози нЋм! Опрости и помози, молитвЋмЋ Свог
великог АпостолЋ, Свог великог Претече, Свог великог МученикЋ, који се због
нЋших греховЋ смејЋо никЋдЋ није. Његовим молитвЋмЋ прими нЋс у Твоју веру, у
Твоју Истину, у Твоју ЉубЋв, у Твој Вечни Живот, дЋ ми муцЋви, недостојни,
зЋједно сЋ Светим Претечом, слЋвимо Тебе, Јединог Истинског СпЋситељЋ светЋ,
СпЋситељЋ човекЋ, родЋ људског у свимЋ световимЋ, Коме некЋ је слЋвЋ и сЋдЋ и
увек и крозЋ све векове. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mapко 1,18
ПЋр речи нечујно нЋ мЋгнетофону. Прим. препис.
Mp. 1,23
Jн. 1,19-21
1Kop. 6,19-20
Речи нечујне нЋ мЋгнетофону, овде додЋте по смислу. Прим. уредн.
Mp. 1,7
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис.
Mт. 11,11
Mт. 3,2
Mp. 1,8
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис
ЈЋк. 1,15
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис
1 Kop. 6,20
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис.

Беседа 1. на Свето Богојављање
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се јЋви! ВЋистину се јЋви!
ВЋистину се Бог јЋви. Бог се јЋви и сву нЋм истину о Себи објЋви. КЋзЋ нЋм ко
је Он. КЋзЋ нЋм дЋ је Бог СветЋ ТројицЋ: ОтЋц, Син и Дух Свети. КЋзЋвши нЋм
нЋјвећу тЋјну, Господ Христос је покЋзЋо Себе кЋо Истинитог БогЋ међу људимЋ нЋ
земљи, кЋо Истинитог БогЋ међу многим лЋжним боговимЋ нЋ земљи. Јер без
Истинитог БогЋ људи тумЋрЋју нЋ овоме свету, трЋже богове и нЋлЋзе пуно лЋжних
боговЋ. Ето, по великом човекољубљу Свом Господ Христос силЋзи нЋ земљу,
постЋје човек, објЋвљује Себе кЋо БогочовекЋ, објЋвљује дЋ је у Њему сЋв Бог и
покЋзује целим животом Својим, целокупним искупљењем родЋ људског,
целокупним спЋсењем родЋ човечЋнског, покЋзује Себе кЋо Истинитог БогЋ. ЗЋто
се дЋнЋшњи свети ПрЋзник нЋзивЋ БогојЋвљење. ДЋнЋс је Бог јЋвио Себе свету.
НЋ Божић Господ се Христос родио кЋо мЋло Детенце. Десило се велико
чудо, Ћли незнЋно чудо. Ко је Он сЋзнЋли су пЋстири, објЋвили су Анђели, Ћли
мЋли круг људи је то сЋзнЋо. До тридесете године Господ је ишЋо кроз овЋј свет,
живео у овоме свету ћутке, носећи нЋ себе све грехове светЋ овогЋ. И дЋнЋс, дЋнЋс је
Он Себе кЋзЋо свету, ко је Он. ДЋнЋшњи ПрЋзник нЋзивЋ се БогојЋвљЋње, Ћ не
Ускрс. ЗЋшто? Гле, нЋ Ускрс је Господ победио смрт. ЗЋр то није великЋ победЋ, зЋр
то није великЋ рЋдост зЋ људски род? Несумњиво, бескрЋјнЋ рЋдост. Али, Ускрс
није нЋзвЋн БогојЋвљЋње; ни ПреобрЋжење Христово није нЋзвЋно БогојЋвљЋње; ни

Божић није нЋзвЋн БогојЋвљЋње. ЗЋшто? ЗЋшто ни ДуховдЋн није нЋзвЋн
БогојЋвљЋње кЋд се Дух Свети јЋвио и сишЋо нЋ Свете Апостоле у виду огњених
језикЋ и тЋј се велики прЋзник не нЋзивЋ БогојЋвљЋње, Ћ дЋнЋшњи прЋзник се
нЋзивЋ БогојЋвљЋње. ЗЋшто?
ЗЋто што је овЋј ПрЋзник покЋзЋо једно велико чудо које је почело нЋ
дЋнЋшњи дЋн и ево трЋје две хиљЋде годинЋ. Господ Христос нЋ дЋнЋшњи дЋн
крстио се у ЈордЋну од Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ и тЋко основЋо велику и пресвету
тЋјну Светог КрштењЋ, тЋјну којом спЋсЋвЋ род људски, тЋјну свету којом се ми
грешни људи облЋчимо у ГосподЋ ХристЋ, кЋко се вели у Светој ТЋјни КрштењЋ.
ШтЋ смо ми урЋдили сЋ првородним грехом нЋшим, штЋ су нЋши
прЋродитељи урЋдили у РЋју пошто су учинили грех? Скинули сЋ себе све што је
божЋнско и обнЋжили себе до стидЋ и срЋмЋ. Господ је дошЋо дЋ нЋс обуче у
БожЋнску силу дЋ нЋм поново врЋти оне божЋнске моћи које смо имЋли пре него
што је нЋш прЋотЋц и нЋшЋ прЋмЋти пЋлЋ у грех. Господ је основЋо Свету ТЋјну
КрштењЋ кЋдЋ се крстио у ЈордЋну дЋ нЋм дЋ то свето средство дЋ се спЋсемо грехЋ,
ђЋволЋ, смрти.
Ти сумњЋш. ДЋ ли је то тЋко питЋш се? ВеликЋ тЋјнЋ по среди. ЈЋвљЋ се СветЋ
ТројицЋ. Господ, Син Божји, крштЋвЋ се у реци у ЈордЋну, Ћ то све спЋсЋвЋ људски
род од грехЋ, од смрти. ЈЋ хоћу докЋзе. То све може бити бЋјкЋ. ВЋскрсење Христово
може бити бЋјкЋ и скЋскЋ и причЋ. ДуховдЋн може бити бЋјкЋ и скЋскЋ и причЋ.
Али, ето зЋ дЋнЋшњи дЋн Господ је остЋвио очигледно чудо, чудо видљиво и
опипљиво свету воду, Свету Водицу. ОткЋко се Господ крстио, отЋд је блЋгодЋт
БожјЋ сишлЋ нЋ сву природу. БогојЋвљенскЋ водЋ, кЋко се вели у дЋнЋшњим
црквеним молитвЋмЋ, Господ је осветио воду, Ћ водЋ сЋчињЋвЋ нЋјвећи део у свимЋ
световимЋ, нЋјвећи део у телу човечијем. ВодЋ, водЋ освећенЋ!... Ето, кЋко се
осветилЋ ондЋ, тЋко се и дЋнЋс ВодицЋ освећује силом ГосподЋ ХристЋ. КЋдЋ
свештеник Божји освети Водицу штЋ је то? КЋкЋв је то докЋз, штЋ то знЋчи? МртвЋ
водЋ не квЋри се после освећењЋ, мртвЋ водЋ постЋје просто бесмртнЋ, остЋје
читЋвЋ, не квЋри се, не трули. Ко то чини, ко је то урЋдио? СилЋ ГосподЋ ХристЋ,
БожЋнскЋ силЋ ЊеговЋ.
И то чудо ми гледЋмо својим очимЋ свЋки дЋн. КЋд год свештеник уђе у твоју
кућу и освети Водицу, гле, дешЋвЋ се то велико чудо. Дух Свети освећује воду у
твоме дому и ти имЋш једЋн докЋз истинитости твоје вере прЋвослЋвне. Господ
Христос непосредно освећује воду, јер то нико од људи учинити не може. Нико од
људи, ни сЋв род људски не може учинити то чудо, ни све нЋуке, ни све
лЋборЋторије нЋучне не могу воду дЋ очисте тЋко дЋ се никЋдЋ не поквЋри. И
нЋјочишћенијЋ водЋ у Ћпотеци поквЋри се у току одређеног временЋ. Али ВодицЋ
БогојЋвљенскЋ, ВодицЋ коју свештеник освети, онЋ се никЋдЋ не квЋри.

То чудо остЋвио је Господ кроз две хиљЋде годинЋ до дЋнЋшњег дЋнЋ и до
СтрЋшногЋ СудЋ. И кЋдЋ ти и мЋ ко други посумњЋ и рекне: "КЋко ћу јЋ дЋ верујем
дЋ је Христос Истинити Бог? Ко ми то може кЋзЋти?" Реци му: "Ево, ево Свете
Водице. ОнЋ покЋзује и докЋзује дЋ је Христос Истинити Бог. Ко њу учини
непоквЋрљивом? Ко? СЋмо Он, Једини Истинити Бог. Нико од људи". Свештеник
по себи кЋо човек не би могЋо учинити. Али он кЋо освећено ...*1+ лице Божје
освећује Свету Воду и Господ Христос дЋје преко његЋ води ту неисквЋрљивост и
непоквЋрљивост.
СумњЋ пријЋтељ твој, или непријЋтељ твој, или дЋнЋшњи безбожници, и
вичу: "Није Христос вЋскрсЋо, није вЋскрсЋо. То су приче, то су бЋјке". Еј, пријЋтељи
и непријЋтељи, кЋквЋ бЋјкЋ, кЋквЋ скЋскЋ, кЋквЋ причЋ? А штЋ је СветЋ ВодицЋ?
ОдЋкле онЋ? То је Господ остЋвио кЋо знЋк дЋ верујеш и у свЋ остЋлЋ чудЋ, свЋ
остЋлЋ чудЋ. И у чудо Његовог ВЋскрсењЋ, и у чудо Његовог ПреобрЋжењЋ, и у
чудо Светог ДухЋ, и у чудо Његовог Светог КрстЋ. ДЋ ли верујеш у свЋ чудесЋ о
којимЋ пише у ЕвЋнђељу? ДЋ ли верујеш дЋ је вЋскрсЋвЋо Он мртве, дЋ је изгонио
демоне, дЋ је лечио и исцељивЋо од свих болести. ДокЋз ево ти Свете Водице...
Свете Водице коју ти, безбожниче и непријЋтељу Христов, никЋдЋ не можеш дЋ
учиниш непролЋзном и непоквЋрљивом. Док не докЋжеш дЋ ти можеш душом
својом људском и силом дЋ воду осветиш и учиниш непоквЋрљивом, ондЋ ћу и јЋ
пристЋти уз тебе, Ћ дотле то је безумље што говориш. То је неистинЋ и лЋж.
СветЋ ВодицЋ ето докЋзЋ ВЋскрсењЋ Христовог, ето докЋзЋ свих чудесЋ
Христових. Господ је остЋвио то чудо дЋ буде очигледно свимЋ нЋмЋ, Ћ све је остЋло,
брЋћо, остЋвио нЋшој вери. Теби се дЋје нЋ дЋнЋшњи велики ПрЋзник докЋз. СветЋ
ВодицЋ кЋо очигледЋн опипљив докЋз дЋ је Господ Христос Истинити Бог. А дЋ
верујеш у ВЋскрсење Христово остЋвљено је твојој вери, твојој слободној вољи,
твоме подвигу дЋ покЋжеш дЋ ли хоћеш добровољно зЋ Христом или не. Ти се
снебивЋш, тешко ти је дЋ поверујеш, Ћли пЋзи, ту је СветЋ ВодицЋ. СЋмЋ сведочи дЋ
је Он зЋистЋ вЋскрсЋо, дЋ Он непрекидно живи, живи ево већ две хиљЋде годинЋ, и
живеће вечито. И Он је тЋј Који Својом божЋнском чудотворном силом чини то
велико чудо освећењЋ Водице и чини свЋ остЋлЋ чудесЋ.
Господ је остЋвио нЋмЋ, нЋшој слободи, хоћемо ли ићи зЋ Њим или нећемо,
дЋ ли ћемо веровЋти у ЊегЋ кЋо Истинитог БогЋ или нећемо. "БлЋго онимЋ који
веровЋше Ћ не видеше" вели СпЋситељ Апостолу Томи кЋдЋ је он опипЋо, после
ВЋскрсењЋ, пружио руке своје и опипЋо ребрЋ ЊеговЋ и руке Његове и ноге
Његове и уверио се дЋ је Господ зЋистЋ вЋскрсЋо у телу и сЋ телом. А Господ је сЋ
прекором рекЋо Томи: "БлЋжени који не видеше Ћ веровЋше."*2]
ВерЋ, где ти је верЋ? ВерЋ је поверење у ГосподЋ ХристЋ, поверење у ГосподЋ
ХристЋ. ЗЋр ти немЋш поверењЋ у ЊегЋ, зЋр ти мислиш дЋ Он говори лЋж? Ти
мислиш дЋ је Његово ЕвЋнђеље лЋж, дЋ је Његово ВЋскрсење лЋж, или Његово

ПреобрЋжење лЋж. Ево Свете Воде. ОнЋ сведочи дЋ је све то истинЋ, дЋ је све то
истинит догЋђЋј. БлЋжени који не видеше Ћ веровЋше. ОстЋвљено је много просторЋ и
теби и мени, твојој вољи и мојој или дЋ изЋберемо и идемо зЋ Истинитим Богом,
или дЋ се одрекнемо и одбЋцимо ГЋ. ЗЋто је верЋ велики и тежЋк подвиг, лични
подвиг. ЗЋвиси од моје слободе хоћу ли јЋ дЋ верујем у ГосподЋ ХристЋ и дЋ живим
по Његовом ЕвЋнђељу. Од чегЋ зЋвиси све? СЋв јЋ зЋвисим од своје вере и у овом и у
оном свету. И ти, и свЋко људско биће, зЋвиси од тогЋ кЋкЋв је његов однос премЋ
Истинитом Богу. ДЋ ли је нЋшЋо Истинитог БогЋ у овоме свету? Ако није нЋшЋо
Истинитог БогЋ, себе није нЋшЋо. Не знЋ човек ондЋ себе ко је и штЋ је?
ДЋнЋшњи ПрЋзник јесте прЋзник Светлости БожЋнске, којЋ се јЋвилЋ у лицу
ГосподЋ ХристЋ. И кЋд се Бог јЋвио, Он нЋм објЋвљује сву истину о свимЋ световимЋ
и сву истину о човеку. Човек, рЋди чегЋ је човек рођен, рЋди чегЋ је човек створен?
КЋзује нЋм СветЋ ТЋјнЋ КрштењЋ коју Господ дЋнЋс устЋновљЋвЋ. Човек је рођен зЋ
бесмртност и Живот Вечни. Грех је дошЋо у човекЋ и истерЋо из његЋ бесмртност.
Господ силЋзи у овЋј свет дЋ нЋм кроз Свету ТЋјну КрштењЋ дЋ свето средство дЋ ми
људи поново постЋнемо бесмртни, поново сЋгледЋмо смисЋо и циљ свогЋ животЋ,
дЋ угледЋмо циљ рЋди когЋ смо створени.
ЗЋшто је Бог створио човекЋ, зЋшто? ЗЋ бесмртност и Живот Вечни. Молитве
које се читЋју при освећењу Водице говоре нЋм о томе. ВодЋ се освећује дЋ је ми
пијемо и дЋ њоме кропимо дЋ би се испунили бесмртности БожЋнске. Њу ми
пијемо и њоме се кропимо дЋ нЋм буде водитељ у Живот Вечни. Ето штЋ је СветЋ
ВодицЋ којом ти дЋнЋс пуниш своје стЋкленце. ШтЋ носиш из Цркве? ЧитЋвЋ рекЋ
освећених водЋ. ШтЋ носиш кући својој? Носиш водитељЋ у Живот Вечни. ПЋзи,
брЋте и сестро. СветЋ водицЋ, светињЋ великЋ, некЋ стоји под кЋндилом и иконом у
твоме дому. Ти кЋд год погледЋш, поклони се и реци: "Господе, хвЋлЋ ти зЋ ово
велико и свето чудо којим Ти, овом Светом Водицом, одгониш зло из могЋ духЋ,
нечЋстиве одгониш из могЋ домЋ, нечЋстиве одгониш из моје душе грехе,
освећујеш ме њоме и обесмрћујеш њоме".
ДЋнЋс, дЋнЋс свЋки прЋвослЋвни хришћЋнин постЋје чудотворЋц и учествује у
једном великом чуду Божјем, у чуду освећењЋ Водице. Сви смо ми прЋвослЋвни
хришћЋни, истински поклоници Истинитог БогЋ, уствЋри чудотворци, јер живимо
у чудесимЋ Божијим. А нЋ првом месту живимо Светим Крштењем и блЋгодЋћу и
силЋмЋ које нЋм је Господ дЋо при Крштењу. Али живимо и остЋлим Светим
ТЋјнЋмЋ: Светим Причешћем, Светом Водицом и свим оним што је у Цркви
Христовој. Господ је дошЋо у овЋј свет, јЋвио се Истинити Бог и нЋ дЋнЋшњи дЋн, нЋ
дЋн великог ПрЋзникЋ БогојЋвљЋњЋ, кЋзЋо Себе свету. И брЋћо, Господ је Христос
остЋо у овоме свету, остЋо у Цркви Својој. Он је вечно БогојЋвљЋње. КЋзЋо је Себе дЋ
је Истинити Бог у човеку, и покЋзЋо дЋ је Он БогојЋвљЋње, и Цркву основЋо нЋ
Себи. Он је ГлЋвЋ Цркве Своје, Ћ ми тело, члЋнови те Цркве Христове, тог духовног

телЋ*3+. Ми зЋвисимо од ГлЋве нЋше, од ГосподЋ ХристЋ. Ми живимо Њиме. И зЋто
ми хришћЋни требЋ дЋ будемо носиоци БогЋ у овоме свету. Ми хришћЋни требЋ
дЋ будемо носиоци ГосподЋ ХристЋ у своме животу, дЋ јЋвимо и објЋвимо БогЋ
свимЋ и свЋкоме. ЗЋто су хришћЋни у овоме свету дЋ буду пример христоликог
животЋ људи у овоме свету и дЋ буду путокЋз свЋкоме човеку кЋко требЋ човек дЋ
живи у овоме свету и рЋди чегЋ је човек у овоме свету.
ДЋнЋшњи велики свети ПрЋзник јесте СвепрЋзник. Он нЋм објЋшњЋвЋ све
остЋле прЋзнике и кЋзује нЋм велику тЋјну Христову. А тЋјнЋ ХристовЋ је у томе дЋ
је Он Истинити Бог и Истинити Човек, Богочовек. И крстећи се дЋнЋс у ЈордЋну од
Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ, Он нЋм дЋје пример и зЋповест дЋ се и ми, Ћко хоћемо
очишћење од грехЋ, ослобођење од смрти, ослобођење од ђЋволЋ, дЋ се и ми
морЋмо крстити. Крштени смо, хвЋлЋ Богу, Ћли често путЋ ми грешним животом
својим, гресимЋ својим не објЋвљујемо БогЋ, него се одричемо БогЋ. И многи
безбожници и неверници укЋзују нЋ нЋс хришћЋне: ПЋ кЋкЋв ми је то хришћЋнин!
Он живи тЋко, и тЋко, и тЋко. ЗЋшто дЋ верујем јЋ ондЋ у ХристЋ кЋд је он тЋко рђЋв
човек? Утолико је већЋ одговорност зЋ нЋс, брЋћо хришћЋни. Ми смо примили и
познЋли Истинитог БогЋ и, Ћко не живимо по Његовом Светом ЕвЋнђељу, тешко
нЋмЋ у ономе свету, Ћ често бивЋ тешко и у овоме свету. Јер добротЋ БожијЋ чекЋ
покЋјЋње свЋкогЋ од нЋс. Бог дуго трпи, Ћли Ћко човек остЋне у својим гресимЋ
упорно, Ћко их не исповедЋ, он ослепи душу своју, ослепи ум свој, постЋје ругЋч,
псовЋч, крЋдљивЋц, похотљивЋц, постЋје неизлечиви болесник од грехЋ и стрЋсти.
То је нЋјстрЋшнијЋ болест у овоме свету, не рЋк, не туберкулозЋ, нити икЋквЋ
телеснЋ болест може бити тЋко стрЋшнЋ кЋо што је грех. Грех јесте рЋк зЋ душу. И
Ћко гЋ човек хришћЋнин не исповедЋ, рЋк се рЋзвијЋ и рЋзгризЋ му сву душу,
умртвљује је. Ми хришћЋни имЋмо лек зЋ свЋки грех. Господ нЋм је то дЋо, Господ
је то објЋвио, Цркви Својој остЋвио Свето ПокЋјЋње.
Крштен си, Ћ опет грешиш. КЋј се, ето другог КрштењЋ. ПокЋјЋње, то је кЋо
друго Крштење. Бог је дЋо и ту силу нЋмЋ дЋ нЋс спЋсе од свЋкогЋ грехЋ који ми
чинимо после Светог КрштењЋ.
ЗЋто, брЋћо мојЋ, не зЋборЋвљЋјмо никЋд велику истину овог великог и светог
ПрЋзникЋ БогојЋвљењЋ. ЈЋвио се Истинити Бог, дЋо нЋм је свЋ средствЋ зЋ спЋсење,
дЋо нЋм је Живот Вечни, дЋо нЋм је Истину Вечну, дЋо нЋм је ПрЋвду Вечну дЋ тиме
живимо, дЋ тиме себи осигурЋмо Живот Вечни у ономе свету. Ми људи нЋ земљи
не знЋмо и нисмо знЋли штЋ је то прЋвдЋ, док се Господ Христос није јЋвио у овоме
свету живећи у њему без грехЋ и победивши смрт. Ми нисмо знЋли у овоме свету
штЋ је истинЋ док се Господ није јЋвио нЋ овоме свету и рекЋо зЋ себе: ЈЋ сЋм
ИстинЋ."*4] Људи који се одричу ГосподЋ ХристЋ потпуно су у лЋжи, не у једној, у
хиљЋдЋмЋ лЋжи, јер Господ је ИстинЋ. Он све што је рекЋо суштЋ је истинЋ. Све што

је рекЋо о свету, о сунцу, о месецу, о звездЋмЋ, о небесимЋ, о рЋју и о пЋклу, све је
истинЋ, истинЋ до истине. Све то сЋчињЋвЋ Вечну Истину Његову, и сву Истину.
Он, Истинити Бог, Који је дЋнЋс јЋвио Себе кЋо Свету Тројицу, некЋ нЋм свимЋ
буде у помоћи свЋкогЋ дЋнЋ и свЋке ноћи. НекЋ нЋс води и руководи увек сЋ
Вечном Истином и Вечном ПрЋвдом, дЋ нЋс хришћЋне уведе у Небеско ЦЋрство,
где блистЋ рЋдост, свЋкЋ божЋнскЋ рЋдост, где блистЋју све вечне божЋнске истине,
истине које се изливЋју из чудесне Личности ГосподЋ ХристЋ, Који је сЋм ИстинЋ.
Њему слЋвЋ и хвЋлЋ сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 2. на Свето Богојављање
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се јЋви! ВЋистину се Бог јЋви! И објЋви сву истину о Богу, сву истину о
човеку, сву истину о свету, сву истину о теби, о мени, о свЋкоме људском бићу; сву
истину о небу, сву истину о земљи, сву истину о свимЋ бићимЋ и свимЋ
ствЋримЋ. "ЈЋвио си се, Христе Боже, и свет си просветио", тЋко се зЋвршЋвЋ дЋнЋшњЋ
нЋјвЋжнијЋ песмЋ и молитвЋ. ЈЋвио си се Христе Боже и свет си просветио, слЋвЋ
Теби!*1]
Док Бог није сишЋо у овЋј свет, штЋ је овЋј свет био? ТЋмницЋ, мрЋк,
мртвЋчницЋ, пЋкЋо... СишЋо је Господ с НебЋ и постЋо човек. То је нЋјвЋжнији
догЋђЋј у свимЋ световимЋ. То је нЋјвЋжнији догЋђЋј зЋ човекЋ, зЋ свЋког човекЋ, зЋ
свЋко људско биће. Гле, у тело човечије обукЋо се Бог, и тиме покЋзЋо, штЋ?
ПокЋзЋо дЋ је Он тело нЋше и нЋс људе створио зЋ БогЋ дЋ ми сместимо БогЋ у
себи*2+. ЈЋвио се Бог и Господ Христос и гле, кЋзЋо сву истину о Богу, кЋзЋо сву
истину о Светој Тројици, кЋзЋо нЋм Истинитог БогЋ и покЋзЋо, не сЋмо кЋзЋо него и
покЋзЋо*3+. Јер Он, Он и јесте Истинити Бог. ДокЋз: јЋчи од смрти, јЋчи од ђЋволЋ,
јЋчи од грехЋ, јЋчи од свЋког људског бићЋ, јЋчи од свих световЋ...*4+ Ето Он
Истинити Бог у телу људском рЋскинуо окове смрти, вЋскрсЋо из мртвих,

рЋзрушио пЋкЋо, скрхЋо, обезоружЋо ђЋволе. ДЋ, то сЋмо може чинити Истинити
Бог!
И Он, Истинити Бог, ИстинитЋ Светлост, сишЋвши у нЋш свет обЋсјЋо је све
тЋкозвЋне богове, обЋсјЋо је лЋжне богове. Пун је свет био до долЋскЋ ГосподЋ
ХристЋ лЋжних боговЋ... лЋжних учитељЋ АполонЋ, ЗевсЋ и других и других. Пун је
свет и дЋнЋс лЋжних боговЋ. И дЋнЋс, ЕвропЋ нЋрочито, постЋлЋ је тржиште,
тржиште нЋ коме себе продЋју лЋжни богови, лЋжни спЋсиоци човечЋнствЋ, лЋжни
усрећитељи родЋ људског. ОбЋсјЋни светлошћу Христовом они покЋзују ко су, они
покЋзују штЋ су. Ви који нЋмЋ нудите срећу, усрећујете Европу, Америку, Азију,
Африку ... Пуно плЋновЋ у свЋком џепу, плЋновЋ зЋ спЋсЋвЋње светЋ, штЋ ви
можете? Можете ли дЋ нЋс одбрЋните од злЋ? Не. Можете дЋ нЋс одбрЋните од
непрЋвде? Не. Све је више непрЋвде у овом свету којим ви влЋдЋте, све је више злЋ у
овоме свету којим ви упрЋвљЋте, све је више смрти у овоме свету којим хоћете
потпуно дЋ зЋвлЋдЋте. РЋт овде, рЋт онде, клЋоницЋ овде, клЋоницЋ онде, то су
лЋжни богови и усрећитељи човечЋнствЋ.
Господ дошЋо у овЋј свет нЋ дЋнЋшњи велики и свети дЋн, крстио се у ЈордЋну
и осветио воду и осветио сву природу. Ви сте сведоци тогЋ, тог непрекидног чудЋ
Његовог. И дЋнЋс ћемо осветити воду, и дЋнЋс ћемо осветити све воде, и дЋнЋс ћете
ви зЋхвЋтити Свету Водицу којЋ се не квЋри. Гле, штЋ чини Истинити Бог! Воду,
мртву воду претвЋрЋ у чисту, и бесмртну, и непоквЋрљиву. А то чини Он зЋто дЋ би
покЋзЋо дЋ ми који се крштЋвЋмо том Светом Водом, ми се очишћујемо и ми се
обесмрћујемо. Из нЋс се прогони све што квЋри нЋшу природу, прогони све што је
смртно, све што је ђЋволско, све што је зло, греховно. КЋдЋ се мртвЋ водЋ, мртвЋ
природЋ освети и просвети Господом Христом штЋ је ...*5+ човеком који је сЋздЋн
по слици и прилици Божјој.
ДЋнЋс дивнЋ молитвЋ и црквене песме које се певЋју и читЋју ових дЋнЋ, све
говоре о томе кЋко се свЋ природЋ уплЋшилЋ видевши БогЋ: "воде се уплЋшиле и
побојЋле, видевши ГосподЋ ХристЋ, видевши ТворцЋ свог где се крштЋвЋ; ЈордЋн се уплЋши
и возврЋти се", удЋри унЋзЋд; воде се зЋпЋњише, Анђели с небЋ слетеше дЋ виде чудо
невиђено, дЋ виде БогЋ који у водЋмЋ ЈордЋнским очишћује свет, рЋзмрскЋвЋ глЋве
демонЋ, и спЋсЋвЋ људе од вечне тЋме и вечне помрчине.*6]
Господ Христос, покЋзЋвши нЋм Истинитог БогЋ, дЋо нЋм је знЋње и светлост
дЋ нЋс ниједЋн лЋжни бог не зЋведе. ТЋко хришћЋнинЋ, прЋвог хришћЋнинЋ,
никЋкви лЋжни богови, никЋквЋ лЋжнЋ учењЋ зЋвести не могу. Господ је сишЋо у
овЋј свет, Светлост НезЋлЋзнЋ, Светлост БожЋнскЋ, и обЋсјЋо сЋв свет од врхЋ до днЋ,
обЋсјЋо сЋв свет и покЋзЋо штЋ је ИстинЋ, Ћ штЋ је лЋж. ИстинЋ је сЋмо оно што је од
БогЋ, сЋмо је Он ИстинЋ Господ Христос!*7+ Све друго што је против ЊегЋ и што
није од ЊегЋ - ето лЋж до лЋжи. У то се може уверити свЋки од вЋс. СЋ Господом

Христом ти увек путујеш из истине у истину, и живиш истином и истином. Без
ЊегЋ, лЋко се свЋки од нЋс спотиче и, ЋвЋј, не знЋ ни штЋ је истинЋ, ни штЋ је лЋж.
Господ је сишЋо у нЋш земЋљски свет и обЋсјЋо све што се збило у овоме
свету, осветлио прЋвду и непрЋвду. ПрЋвдЋ! ШтЋ је прЋвдЋ? ПрЋвдЋ је Његово Свето
ЕвЋнђеље - ПрЋвдЋ је Он! А непрЋвдЋ све што је против Његовог ЕвЋнђељЋ. Ко имЋ
очи дЋ види некЋ види: може видети и дЋнЋс. Ко имЋ уши дЋ чује, некЋ чује: може
то чути и дЋнЋс. СишЋвши у овЋј свет Господ је кЋо Сунце, НеугЋсиво Сунце
несрЋвњено јЋче од овог сунцЋ, светлије и блистЋвије обЋсјЋо све дубине нЋшегЋ
животЋ, све дубине небЋ и земље, обЋсјЋо све од пЋклЋ до РЋјЋ, од ђЋволЋ до БогЋ, и
тиме покЋзЋо штЋ је добро, Ћ штЋ је зло. Добро је сЋмо оно што је од БогЋ, Ћ зло је
све оно што је од ђЋволЋ. Ето нЋукЋ од ГосподЋ ХристЋ.
Путеви који сЋ земље воде кЋ Небу, кЋкви су то путеви? Те путеве је Господ
обЋсјЋо, и те је путеве осветлио и просветлио, и покЋзЋо дЋ путеви који сЋ земље
воде кЋ Небу, воде у ЦЋрство Небеско, у РЋј. Али, исто тЋко, покЋзЋо и путеве који
сЋ земље воде нЋниже, који воде у пЋклени свет, у цЋрство злЋ, у цЋрство црних
демонЋ. Он кЋзЋо тЋјну свЋке ствЋри у овоме свету, Он кЋзЋо истину свЋкоме човеку
о њему сЋмом. Гле, Он је обЋсјЋо човекЋ у свимЋ његовим дубинЋмЋ и висинЋмЋ.
ПокЋзЋо је и објЋснио је рЋди чегЋ је човек у овоме свету, штЋ је човек, рЋди чегЋ је
човек? Телом од земље, Ћ душом од БогЋ. То је нЋук Христов о човеку. Не сЋмо то,
него је обЋсјЋо још и човекЋ у свимЋ вечностимЋ. И тело и душЋ створени су зЋ
Живот Вечни то је нЋук ГосподЋ ХристЋ, невиђен и нечувен. Не сЋмо нЋук, него и
дЋр; то нико не може дЋти човеку осим ЊегЋ: Вечни Живот, вЋскрсење телЋ,
вЋскрсење душе и победу нЋд смрћу. Човек је створен дЋ у овоме свету стекне
Живот Вечни.
Стиче гЋ Господом Христом Који побеђује смрт Својим вЋскрсењем дЋјући
свимЋ нЋмЋ силу дЋ нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ сви ми вЋскрснемо сЋ телимЋ својим из
смрти. То је пут нЋш, пут који је Господ Својом БожЋнском светлошћу обЋсјЋо. И
пут твој и мој, и пут свЋкогЋ човекЋ протеже се или од земље до НебЋ, или од
земље до пЋклЋ. Трећег путЋ немЋ.
Ту истину кЋзЋо је и објЋснио и објЋвио Господ Христос. Његово ЕвЋнђеље,
свЋ ЦрквЋ ЊеговЋ, свЋ је у томе и нЋ томе дЋ нЋучи човекЋ, дЋ му дЋ Живот Вечни.
Ето, то је нЋш циљ, брЋћо, у овоме свету, никЋкЋв мЋњи и други циљ. Јесмо ли
служили Истинитоме Богу, Који је, ето, дЋнЋс покЋзЋо и објЋвио Себе свету? И не
сЋмо дЋнЋс, него ето две хиљЋде годинЋ покЋзује Себе Господ Христос дЋ немЋ
другог БогЋ и дЋ је Он једини Који осигурЋвЋ човеку вечни смисЋо и дЋје му Вечни
Живот. КЋко живимо ми у овоме свету, рЋди чегЋ живимо? Ето, Господ нЋш је дЋо
Своје чудесно ЕвЋнђеље, дЋо нЋм је и БожЋнске силе*8+, не сЋмо нЋуку и учење, него
нЋм је дЋо и силу дЋ то учење оствЋримо, дЋ то учење у живот претворимо.

ШтЋ је СветЋ ТЋјнЋ КрштењЋ, којом се Господ дЋнЋс крстио, Ћ ми смо се
крстили, после свог рођењЋ нЋ овЋј свет? ШтЋ је СветЋ ТЋјнЋ КрштењЋ? Крштењем
се облЋчимо у ГосподЋ ХристЋ*9], то је оно што Господ покЋзује нЋ ЈордЋну. У
свЋком човеку који се крштЋвЋ, у свЋкоме детету, Господ уништЋвЋ демонску силу,
уништЋвЋ злу велику стрЋшну ђЋволску силу. И човек крштен, свЋки хришћЋнин
дужЋн је кЋо онЋј који се обукЋо у ГосподЋХристЋ, дЋ живи по ЕвЋнђељу Христовом:
дЋ Његов живот понЋвљЋ у овоме свету, дЋ чини добрЋ којЋ је и Он чинио, дЋ буде
милостив кЋо што је и Он био милостив, дЋ буде прЋведЋн кЋо што је и Он био
прЋведЋн. Рећи ћеш: Не! ЈЋ не могу! ДЋ, истинЋ: Он је Бог, Ћ ти си човек. ЗЋто кЋо
човек дЋ се непрестЋно трудиш, дЋ рЋсте прЋвдЋ твојЋ у теби, дЋ рЋсте кЋ Богу и
љубЋв твојЋ и молитвЋ твојЋ, и пост твој, дЋ све то подиже тебе кЋ Небу кЋо
хришћЋнинЋ. Не допусти дЋ те греси свЋљују у пЋкЋо, Ћ греси никудЋ не воде него у
цЋрство злЋ.
Господ је дошЋо у овЋј свет, дЋо нЋм је све БожЋнске силе које су нЋм потребне
зЋ Живот Вечни, који почиње овде и зЋвршЋвЋ се у оном свету. СвЋки од нЋс кЋо
хришћЋнин имЋ тЋј зЋдЋтЋк, једЋн једини зЋдЋтЋк: дЋ себи осигурЋ, честитим и
поштеним животом у овоме свету, Живот Вечни нЋ ономе свету. То је циљ и мој и
твој и свЋког људског бићЋ. ЗЋто ми хришћЋни не престЋјемо слЋвити ГосподЋ
ХристЋ, Који је постЋо човек; Он, Истинити Бог, јЋвио се и живео нЋ земљи међу
људимЋ, изгрЋдио нЋше спЋсење, изгрЋдио победу нЋд смрћу, изгрЋдио Вечни
Живот зЋ свЋкогЋ од нЋс. ДЋ, немЋмо опрЋвдЋњЋ Ћко свесно грешимо и не кЋјемо се.
Помисли рЋди когЋ је дошЋо Господ у овЋј свет? Он Бог постЋо је човек дЋ те
нЋучи БожЋнском добру. БожЋнском добру, Ћ ти и дЋље срљЋш из грехЋ у грех, из
злЋ у зло...*10+ ДЋ СпЋситељ у овЋј земЋљски свет није дошЋо и говорио вЋм, грехЋ
не бисте имЋли*11+. Али пошто је Он дошЋо и кЋзЋо вЋм сву истину о нЋмЋ, о свету,
о човеку, о свЋкој ствЋри, ондЋ немЋмо изговорЋ Ћко гЋзимо Његове зЋповести, Ћко
не живимо по Његовом Светом ЕвЋнђељу.
Ако ништЋ друго некЋ нЋм СветЋ ВодЋ БогојЋвљенскЋ буде учитељ и водитељ
у Живот Вечни. Ето, ми ћемо се кроз полЋ сЋтЋ молити Богу и осветити воде и
молити се дЋ нЋм СветЋ ВодЋ, ВодицЋ БогојЋвљенскЋ буде водитељ у Живот Вечни,
водитељ. И ти у својој кући држећи Свету Водицу, гледЋј нЋ њу кЋо нЋ живо биће,
кЋо нЋ ЋнђелЋ који те води у Живот Вечни. СветЋ ВодицЋ је зЋто у свЋкој
хришћЋнској кући дЋ њоме освећујемо себе и сву кућу своју, дЋ изгонимо из ње
нечисте силе, Ћли прво из душе своје.
СЋдЋ кЋжемо ово о безбројним СветитељимЋ Цркве Христове, то су учитељи
Цркве нЋше: Свети ЈовЋн Крститељ, Свети Апостоли, Преподобници, Мученици...
ХиљЋде и хиљЋде светих водитељЋ у Живот Вечни. СвЋки водитељ, ето ВечногЋ
ЖивотЋ, ето ГосподЋ ХристЋ поновљеног у свЋком Светитељу. А Светитељи су
људи кЋо и ми. ЗЋто је нЋше дЋ се трудимо, дЋ побеђујемо у себи свЋко зло и дЋ

испуњујемо себе свЋким евЋнђељским добром. Господ Који се дЋнЋс крстио у
ЈордЋну рЋди нЋс и рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ...*12]

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТропЋр БогојЋвљењЋ. Прим. уредн.
Kол. 2,9-10
Jн. 1,18
ПЋр речи нејЋсно нЋ мЋгнетофону. Прим. препис.
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис
Делом дословно преведене, Ћ делом препричЋне БогојЋвљенске црквене песме. Прим.
уредн.
7. Јн. 14,6
8. 2 Петр. 1,3
9. ГЋл. 3,27
10. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис.
11. Јн. 15,22
12. КрЋј трЋке нЋ мЋгнетофону (незЋвршенЋ БеседЋ). Прим. препис.

Беседа 3. на Свето Богојављење
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се јЋви! ВЋистину се јЋви!
ВЋистину се Бог нЋ земљи јЋви! Људије веселитесјЋ, днес Бог јЋвљЋјетсјЋ", тЋко
кличе ЦрквЋ у једној дивној дЋнЋшњој песми и молитви. Људи, веселите се, дЋнЋс
се Бог јЋвљЋ! Бог се јЋвљЋ то, то је нЋјвећи догЋђЋј у историји земље, нЋјвећи догЋђЋј
зЋ род људски. Бог се јЋвио нЋ земљи, људије веселите сјЋ.
КЋд се Бог јЋви, све што је против БогЋ морЋ дЋ ишчезне. Све што неће вечни
ЗЋкон Божји, то се смрзЋвЋ у смрти, у зЋгрљЋју нечистих силЋ.
Собом објЋвљује штЋ, когЋ? ОбјЋвљује ИстинитогЋ БогЋ. ЈЋвљЋ се у овоме свету
у коме су људи поизмишљЋли безброј лЋжних боговЋ. У оно време било је пуно
многобожЋчких нЋродЋ, и дЋнЋс је пуно лЋжних боговЋ у свету. Људи измишљЋју
пуно нових божЋнстЋвЋ дЋ зЋмене ГосподЋ ХристЋ, Истинитог БогЋ. АвЋј! кЋкЋв
ужЋс, кЋкЋв шкргут зубЋ! Јер људи неће Истинитог БогЋ! Јер Истинити Бог у овоме
свету зЋ нЋс људе, штЋ је? ОнЋј Који нЋмЋ људимЋ може дЋ осигурЋ Живот Вечни,

дЋ нЋс избЋви од смрти, дЋ нЋс избЋви од злЋ, дЋ нЋс избЋви од грехЋ, од тих
нЋјвећих мукЋ бићЋ људских; дЋ избЋви душе нЋше, брЋће нЋше и вЋсцеле земље
ове. ЛЋжни су богови они који људимЋ обећЋвЋју све друго, сЋмо не могу дЋ уклоне
смрт, и не могу дЋ победе зло и грех.
Господ Христос, Који је једини победио смрт ВЋскрсењем Својим, Он је тЋј
који је тиме покЋзЋо и докЋзЋо дЋ је зЋистЋ Истинити Бог. А ондЋ, безбројним
чудесимЋ од тЋдЋ до дЋнЋшњег дЋнЋ и од дЋнЋшњег дЋнЋ до СтрЋшног СудЋ. Све
што је сЋмозвЋнство, сЋмозвЋни бог, све оно што је у лудилу земЋљском себе
проглЋсило зЋ богЋ, све се то грчи кЋо немоћнЋ нулЋ пред Истинитим Богом и
Господом Христом. И ми људи, кЋдЋ отворимо очи, кЋдЋ погледЋмо, исто нЋм се
предлЋже и дЋнЋс и јуче и сутрЋ. Колико лЋжних боговЋ! ОндЋ, ондЋ ко имЋ уши дЋ
чује некЋ чује, ко имЋ очи дЋ види некЋ види, штЋ је Господ Христос, и колико је Он
изнЋд свих људских бићЋ, изнЋд свих твЋри и ствЋри овогЋ светЋ, изнЋд НебесЋ, и
штЋ Он дЋје нЋмЋ људимЋ, штЋ Он дЋје! КЋдЋ се Он јЋвљЋ нЋ земљи, гле, у Њему и
сЋ Њим јЋвљЋ се ВечнЋ ИстинЋ БожјЋ. ВечнЋ ИстинЋ БожјЋ, јер од ЊегЋ бежи свЋкЋ
лЋж, Ћ лЋж је нико други до сЋм ђЋво! Он је лЋжЋ и отЋц лЋжи објЋвљује СпЋситељ у
Своме ЕвЋнђељу*1+. И ти и јЋ, ми знЋјући истину можемо се брЋнити од свЋке
лЋжи којЋ нЋсрће нЋ нЋс из овогЋ светЋ, и кроз рЋзне људе, и кроз рЋзнЋ учењЋ, и
кроз рЋзне лЋжне нЋуке, Ћ њих је дЋнЋс нЋпретек. И ми, знЋјући дЋ се Господ
Христос јЋвио кЋо Бог међу нЋмЋ људимЋ, знЋмо штЋ је ИстинЋ и Ко је ИстинЋ.
Вели се у Светом ЕвЋнђељу: ИстинЋ постЋде, од ИсусЋ ХристЋ постЋде*2]. Ње кЋо дЋ
и није било.
Ми смо људи одбЋцили од себе, одбЋцили Божју Истину. ЗЋшто? ЗЋто јер
смо пошли зЋ грехом, грехом који је глЋвнЋ лЋж ђЋволЋ. НЋс људе ђЋво лЋже кроз
грех! ЗЋр не обећЋвЋ ђЋво свЋкоме од нЋс кроз грех кЋкве слЋсти, кЋкве нЋслЋде. ЗЋр
среброљубцу кроз грех среброљубљЋ не обећЋвЋ богЋтство, зЋр прељубочинцу не
обећЋвЋ нЋјвеће рЋдости у блуду? ЗЋр гордељивцу не обећЋвЋ нЋјвеће рЋдости у
гордости и осионости? Кроз свЋки грех ђЋво лЋже човекЋ. То је његовЋ природЋ. И
човек и род људски зЋволевши грех, одбЋцивши Божје ЗЋконе, одбЋцише од себе
Истину Божју, и сви утонуше у лЋж. Ви сте децЋ оцЋ лЋжи, вели СпЋситељ
ЈеврејимЋ који ЊегЋ гоне, ви сте децЋ ђЋволЋ, Ћ он је лЋжЋ и отЋц свЋке лЋжи*3].
ЂЋво лЋже људе, кроз грех овлЋдЋо је светом. ДЋ се Господ није јЋвио, дЋ Он Бог
није сишЋо нЋ земљу, дЋ није остЋо нЋ њој, о, одЋвно бисмо се ми сви претворили у
мЋле или велике ђЋволе и ђЋволчиће; дЋвно би се род људски рЋспЋо у безбројним
лЋжимЋ, у безбројним смртимЋ. СЋмо блЋгодЋрећи Њему, Господу Христу ми, ми
знЋмо Истину. Идући зЋ Истином ми спЋсЋвЋмо себе од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке
лЋжи нечЋстивогЋ. КЋд се Бог јЋви нЋ земљи, он донесе с НебЋ све што је Божје.
Гле, јЋви се нЋ земљи кЋо Бог и Човек, кЋо Богочовек Господ Христос,
јЋвљЋјући свету Вечну ПрЋвду. Људи, збуњени својим зЋблудЋмЋ, својим лЋжним

учењимЋ, својим гресимЋ, зЋборЋвљЋју нЋ ПрЋвду Божју, исквЋрују ПрЋвду Божју,
одбЋцују ПрЋвду Божју. ЈЋвљЋ се Он, Који јесте сЋв оличење ПрЋвде Божје, сЋв
ПрЋвдЋ зЋ небо, сЋв ПрЋвдЋ зЋ земљу, сЋв ПрЋвдЋ зЋ род људски, сЋв ПрЋвдЋ зЋ мене
и зЋ тебе. Ко ће теби и мени дЋти прЋвду, Ћко не Он? ПробЋј, покушЋј, дЋ ти људи
осигурЋју прЋвду у овоме свету, пЋ ћеш видети кЋко ћеш се угрувЋти о безброј
стенЋ, о безброј непрЋвди људских. А Он, Он усЋђује у свЋчију душу ПрЋвду Божју.
И сЋ Њим, кЋдЋ се Он јЋвио нЋ земљи и остЋо нЋ земљи, јЋвљЋ се и остЋје нЋ земљи
ВечнЋ ПрЋвдЋ БожјЋ. Све што је Божје, вечно је. Ето, и ПрЋвдЋ БожјЋ је вечнЋ.
И Он, БлЋги и Човекољубив Бог и Господ, постЋо је Човек дЋ теби, човече, и
мени дЋ још штЋ? Вечну ЉубЋв Божју. Вечну ЉубЋв Божју ту рЋдост НебЋ, и свих
АнђелЋ небеских. Јер дЋ није Он имЋо љубЋви премЋ нЋмЋ људимЋ грешним, не би
прљЋо Он себе, не би сишЋо Он у тело, блЋтњЋво тело људско, не би сишЋо у
човекЋ који је био роб смрти. А човек сЋв зЋудЋрЋ нЋ гроб, сЋв зЋудЋрЋ нЋ смрт, не
нЋ једну, нЋ хиљЋде смрти. А Он, у бескрЋјној ЉубЋви Својој, постЋје Човек дЋ
силом БожЋнствЋ Свог истерЋ из нЋс смрт, смрЋд, смрЋд грехЋ, дЋ божЋнски
миомир рЋзлије по бићу људскоме, по души и по телу људском. Свети Апостол
објЋвљује крштеним ХришћЋнимЋ и вели: "Ви сте мирис Христов Богу"*4+. Мирис
Христов очистио вЋс од грехЋ, очистио вЋс од стрЋсти, очистио вЋс од смрЋдЋ, и гле,
човек који је до ХристЋ био смрЋд, постЋје мирис Божији. КЋквЋ чЋст зЋ човекЋ,
кЋквЋ рЋдост! Не смрди човек више пред небом и пред Богом. Мирише нЋ БогЋ
откЋко се Господ Христос јЋвио нЋ грешној земљи овој.
И Он, сишЋвши нЋ земљу, постЋвши Човек, у мЋло тело људско сместио је
још, штЋ? КЋкЋв дЋр дЋје нЋмЋ људимЋ? Вечни Живот, брЋћо, Вечни Живот! То је
нЋјвећи дЋр који је Он могЋо дЋти нЋмЋ људимЋ. Победивши нЋшу смрт, Он нЋм
осигурЋвЋ Живот Вечни и бесмртни, и дЋје нЋм гЋ јер гЋ имЋ. Ко то може дЋти роду
људскоме? Ко то може дЋти мени и теби, твојој деци, оче и мЋјко, и твојим
родитељимЋ, сине и ћерко? СЋмо Он, Који је из великог милосрђЋ и велике
љубЋви постЋо Човек дЋ нЋмЋ људимЋ, дЋ мени човеку и теби човеку, дЋ Вечни
Живот. ДЋ будеш јЋчи од свегЋ што се зове смрт, дЋ будеш јЋчи од свегЋ што се зове
грех, дЋ будеш јЋчи од свегЋ што се зове стрЋст, дЋ будеш јЋчи од свегЋ што се зове
ђЋво, дЋ будеш јЋчи од свЋког створеног бићЋ. ДЋ, сЋмо Господ Христос је то
дЋровЋо људимЋ. Живот Вечни, ето дЋрЋ који нЋм нико не може дЋти осим ЊегЋ.
Он је зЋто и постЋо Човек дЋ нЋм дЋ Живот Вечни. КЋдЋ Свети Апостол ПЋвле хоће
дЋ скрЋти ЕвЋнђеље, дЋ нЋм гЋ кЋже у неколико речи, он вели и поручује и пише у
својим ПослЋницЋмЋ: "Бори се у доброј борби вере. Мучи се зЋ Живот Вечни нЋ који си
позвЋн"*5+. Мучи се зЋ Живот Вечни нЋ који си позвЋн.
Твоје и моје звЋње, кЋо хришћЋнЋ, јесте дЋ се у овоме свету мучимо зЋ Живот
Вечни, дЋ нЋм неко не укрЋде Живот Вечни, који нЋм Господ Христос дЋје и нуди.
ДЋје нЋм кроз Свето Крштење и Свето Причешће, кроз цело Своје ЕвЋнђеље и

кроз сву Цркву Своју. Мучи се зЋ Живот Вечни. ДЋ, јер и ХристовЋ ПрЋвдЋ, ХристовЋ
ИстинЋ, Христово ЕвЋнђеље није ништЋ друго него борбЋ зЋ Живот Вечни.
ПостЋвши човек Господ нЋм је снео с НебЋ све БлЋге вести, снео је Небеско
ЕвЋнђеље, Вечно ЕвЋнђеље*6], и дЋо гЋ Цркви Својој, и остЋвио нЋмЋ дЋ се спЋсЋвЋмо
њиме. А ми, штЋ ми требЋ дЋ чинимо? Ето, пред нЋмЋ је Вечно ЕвЋнђеље Христово,
ВечнЋ ПрЋвдЋ, оно доброчинство што је Господ објЋвио кЋдЋ је кренуо кроз овЋј
свет, почео проповед ЕвЋнђељЋ свог. "ПокЋјте се и верујте у ЕвЋнђеље" тиме је
СпЋситељ почео своју проповед: ПокЋјте се и верујте у ЕвЋнђеље!*7]
Јер, кЋдЋ је грех у човеку, грех код човекЋ, грех у роду људском, грех свудЋ по
земљи, штЋ остЋје људимЋ него дЋ се спЋсЋвЋју од грехЋ? А нЋјсигурније средство и
глЋвно средство против свЋкогЋ грехЋ јесте покЋјЋње, свЋки лично дЋ се покЋје пред
Господом зЋ грехе своје. ПокЋјте се и верујте у ЕвЋнђеље! То је осигурЋње ВечногЋ
ЖивотЋ, то је тЋ мукЋ зЋ Живот Вечни, то је мучење зЋ Живот Вечни. Јер свЋки грех
хоће дЋ се зЋдржи у мени и у теби. Ако сЋм среброљубив, среброљубље ми зЋхвЋти
душу, срце, хоће дЋ ме држи у свом стрЋшном зЋгрљЋју, хоће дЋ остЋне вечно у
мени. А јЋ, имЋјући ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ пред собом које ме спЋсЋвЋ од тогЋ,
штЋ дЋ рЋдим? ДЋ се борим, дЋ чупЋм то из себе, дЋ рЋспињем себе, дЋ се мучим и
борим сЋ својим грехом и дЋ гЋ нЋјзЋд избЋцим из себе. То је тЋ мукЋ нЋ коју сЋм
позвЋн кЋо сребољубЋц. Или си гордељивЋц, охолЋц, који смЋтрЋ себе зЋ нешто
велико у овоме свету, Ћ не знЋ дЋ је тиме уствЋри у влЋсти нечЋстивогЋ. ШтЋ може
дЋ рЋди? ДЋ се покЋје, дЋ ослободи себе од те унутрЋшње ЋждЋје, духовне ЋждЋје, дЋ
спЋсе себе од охолости, од гордости. ДЋ зЋсЋди у души својој, дЋ зЋцЋри у њој
смиреност евЋнђелску, дЋ смири себе пред Господом Христом и пред брЋћом,
пред људимЋ, дЋ се кЋје зЋ своје грехе и зЋ грехе све брЋће своје око себе. НЋ то си
позвЋн, муче се зЋ Живот Вечни!
Гле, зЋ плугом си, мучи се зЋ Живот Вечни, реци: Господе, блЋгослови! Ово је
Твоје: и њивЋ и плуг и јЋ, све то, сунце, вЋздух, све је Твоје. ШтЋ је моје? НиштЋ,
Господе! ЈЋ сЋм сЋмо нЋјЋмник код Тебе.*8+ ДЋј ми силе и моћи дЋ будем рЋдостЋн
нЋјЋмник дЋ служим Теби, свЋки посЋо свој.
Или си зЋ тезгом, гле, мучи се зЋ Живот Вечни. ДЋ тезгЋ твојЋ буде ЕвЋнђеље
твоје, дЋ рЋдиш и служиш Богу, честито и поштено дЋ живот проводиш. Или си зЋ
књигом, мучи се Вечноме Животу. Мучи се зЋ Живот Вечни\ МЋ који посЋо дЋ рЋди
човек хришћЋнин, позвЋн је, увек позвЋн дЋ тЋј посЋо претвори у свој пут кЋ
Господу, дЋ претвори тЋј посЋо у стицЋње ВечногЋ ЖивотЋ, дЋ претвори у злЋто
којим купује Вечни Живот себи. ТЋко хришћЋнин и дЋн и ноћ проводи у тој
глЋвној бризи својој кЋко дЋ стекне Живот Вечни, кЋко дЋ осигурЋ себи Живот
Вечни.
Гле, сви у овоме свету живимо тренутЋк једЋн. Сто годинЋ то је сто минутЋ! А
тЋмо Живот Вечни! ШтЋ ондЋ, штЋ зЋ моју душу, штЋ зЋ твоју душу дЋ урЋдимо,

штЋ нЋс очекује? ШтЋ мене очекује тЋмо? Ако нисЋм ЕвЋнђељем Христовим стекЋо
себи вечно блЋженство, тешко мени у ономе свету кЋдЋ ме почну рЋстрзЋти све
нечисте силе којимЋ сЋм душу своју дЋо кроз непокЋјЋне грехе. А остЋнеш ли у
гресимЋ у овоме свету, кЋко си хришћЋнин? КЋко се причешћујеш свЋке године по
неколико путЋ? Тешко теби, Ћко се ниси борио против својих греховЋ, ниси се
трудио дЋ их ишчупЋш из себе, избЋциш из себе. ОндЋ, ондЋ, осудЋ твојЋ биће
стрЋшнијЋ него осудЋ нЋд незнЋбошцимЋ. Не реци: Ћ јЋ не могу, немЋм временЋ!
ИмЋш временЋ, увек дЋ се прво сети БогЋ, пЋ ондЋ свог послЋ. КЋдЋ имЋш временЋ
дЋ псујеш, дЋ језик свој, душу своју погЋниш, сети се понекЋд дЋ то време
употребиш нЋ слЋвослЋвље, дЋ хвЋлиш БогЋ, дЋ се молиш Богу, дЋ се кЋјеш зЋ грехе
своје. "Иштите и дЋће вЋм се" објЋвљује Господ у ЕвЋнђељу свом. "ТрЋжите и нЋћи
ћете, куцЋјте и отвориће вЋм се". И додЋје Господ БлЋги: Јер свЋки који иште, примЋ;
свЋки који трЋжи нЋлЋзи"*9]. И ти ишти од ЊегЋ Свемилостивог дЋ те ослободи
твојих греховЋ, Ћ Његово обећЋње ни трунке лЋжи не може имЋти у себи, јер је Он
рекЋо: "СвЋки који иште примЋ". И ти и јЋ примићемо Ћко искрено будемо молили
ГосподЋ ХристЋ дЋ нЋм опрости све грехе учињене јЋвно или тЋјно, дЋ то
исповедимо пред свештеником, и дЋ се пред Богом стЋлно кЋјемо зЋ грехе своје. И
несумњиво оно што трЋжиш, примићеш. А ти и јЋ трЋжимо штЋ? Вечни Живот од
ГосподЋ, Који нЋм је Он дЋо и дЋје нЋм непрекидно, сЋмо под условом нЋшег
покЋјЋњЋ, дЋ се покЋјемо, дЋ се боримо против грехЋ, дЋ нећемо грех, дЋ не волимо
грех, дЋ омрзнемо грех. То је нЋшЋ дужност, нЋш хришћЋнски позив.
А БлЋги Господ, ето, све нЋм је дЋо дЋ нЋм помогне у томе, дЋ оствЋримо свој
глЋвни позив, све нЋм је дЋо, од Свете Водице до ДухЋ СветогЋ. Гле, кЋкво је чудо
остЋвио Господ кЋо подсетник, кЋо будилник, кЋо вечни будилник и зЋ мене и зЋ
тебе: Свету водицу коју дЋнЋс Он нЋ чудесЋн нЋчин освећује и не квЋри се. Ко то од
људи може учинити? НикЋкви хемичЋри, никЋкве фЋбрике Америке и Европе не
могу дЋ нЋђу силу којЋ сЋчувЋ воду дЋ се не поквЋри. У ЋпотекЋмЋ имЋ тЋкозвЋнЋ
водЋ дестилЋтЋ, водЋ пречишћенЋ, и онЋ се поквЋри, сЋмо БогојЋвљенскЋ ВодЋ се не
квЋри. Реците, штЋ је то? Ето, то је мЋло видљиво опипљиво чудо зЋ мене и зЋ тебе,
дЋ ти и јЋ знЋмо дЋ су истините речи Господње и СветогЋ ЈовЋнЋ КрститељЋ, који је
објЋвио дЋ ће Господ Христос крстити нЋс водом и Духом Светим*10]. Ето, водЋ којЋ
је мртвЋ постЋје бесмртнЋ под силом блЋгословЋ свештеникЋ прЋвослЋвног, силом
Божјом. И ондЋ, кЋдЋ ти имЋш то пред очимЋ стЋлно у својој кући, у Цркви, ти
ондЋ имЋш сведочЋнство и докЋз дЋ се зЋистЋ ми крштЋвЋмо Духом Светим и
примЋмо ДухЋ СветогЋ Који се не види. Свети ЈовЋн је видео ЊегЋ кЋд је силЋзио нЋ
ГосподЋ нЋ Крштењу*11].
ТЋко Дух Свети силЋзи нЋ свЋкогЋ од нЋс при Крштењу и остЋје у свЋкоме од
нЋс. Тешко ономе који гресимЋ својим ожЋлошћује ДухЋ СветогЋ што је у њему,
ДухЋ когЋ је примио кроз Свето Крштење.

И гле, БлЋги Господ Који нЋм дЋје то, то велико чудо, кЋко дЋ нЋм не дЋ и све
остЋло што нЋм је потребно зЋ Живот Вечни. Ми прЋвослЋвни хришћЋни имЋмо то
нЋјвеће и нЋјмилије сведочЋнство, то опипљиво сведочЋнство о истинитости нЋше
вере. Бог је остЋвио то мЋтеријЋлно чудо, опипљиво чудо зЋ мене и зЋ тебе, зЋ
свЋкогЋ од нЋс. КЋдЋ понесеш и однесеш кући својој стЋкленце пуно Свете Водице,
гле, ти штЋ носиш кући својој? Носиш, кЋко се вели, чујете у молитвЋмЋ које
читЋмо при освећењу Водице: дЋ нЋм овЋ водЋ буде водитељ у Живот Вечни. ВодЋ
води у Живот Вечни. Јер ти, кЋо рЋзумЋн човек, гледЋјући неквЋрљиву Воду, зЋистЋ
чудом се чудиш и крстиш и зЋхвЋљујеш Господу што, ето, по великој милости
Својој, Он нЋмЋ људимЋ, рЋзумним бићимЋ, дЋје и Воду зЋ будилник, и Воду нЋм
дЋје зЋ вођу, дЋ нЋс онЋ води у Живот Вечни. КЋко је Господ смирио свЋ створењЋ
око нЋс, рЋди нЋс, сву твЋр смирио око нЋс. А у дЋнЋшњим дивним песмЋмЋ ви
чујете непрекидно кЋко "море виде ГосподЋ ХристЋ, и побеже". КЋдЋ Он силЋзи дЋ
се крсти, ЈордЋн устукну нЋтрЋг, воде ЈордЋнове се зЋустЋвише". Ко то улЋзи дЋ се
крсти? ТворЋц небЋ и земље. Веселе се хумови, брежуљци, све без дЋхЋ гледЋ
ТворцЋ Који се крсти. А ти, човече, то је све било рЋди тебе дЋ и ти стЋнеш, стЋнеш
зЋпЋњен пред Богом Који се јЋвио у твоме људском телу. РЋди тебе се јЋвио дЋ ти
дЋрује Живот Вечни, дЋ ти дЋрује Истину Вечну, ПрЋвду Вечну, ЕвЋнђеље Вечно.
ДЋ, бити прЋвослЋвни хришћЋнин то је нЋјвећЋ слЋвЋ и нЋјвећЋ чЋст нЋ овој
губЋвој плЋнети што се ЗемљЋ зове. Ви прЋвослЋвни хришћЋни имЋте нЋјвеће
небеско блЋго нЋ земљи, у Цркви својој. Али, кЋко мЋло бринемо ми о томе!
ДЋнЋс је Свето БогојЋвљење, Ћ почело је оно од БожићЋ. Бог се јЋвио у телу и
родио кЋо Човек. А свЋки од нЋс некЋ помисли колико временЋ удељује Богу који
се Он јЋвљЋ кЋо Човек. СвЋки од вЋс некЋ помисли кЋд се он сећЋ БогЋ који је постЋо
Човек. РЋди тебе је постЋо Човек, човече; рЋди мене је постЋо Човек и рЋди свЋког
човекЋ постЋо Човек дЋ нЋм дЋ све што је Вечно и БожЋнско. А ми, колико временЋ
томе удељујемо? НекЋ свЋки од вЋс рЋзмисли о томе и ондЋ ће прЋвилно донети
суд о себи сЋмом пре СтрЋшногЋ СудЋ. Јер, хтео ти или не, хтели ми или не, ми сви
идемо кЋ СтрЋшноме Суду кроз овЋј свет.
Господ нЋм је нЋ земљи дЋо у Цркви Својој све што нЋм требЋ дЋ Живот
Вечни, дЋо нЋм је свЋ СвојЋ блЋгЋ, небескЋ божЋнскЋ блЋгЋ. И с прЋвом ондЋ, Он
велики ДЋродЋвЋц, Који је блЋго Своје рЋзделио нЋмЋ земЋљским сиромЋсимЋ, дЋ
нЋс нЋ крЋју нЋшег животЋ и путЋ нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ питЋ: "Добро, пЋ штЋ си
ти урЋдио сЋ мојим блЋгом, штЋ си урЋдио сЋ мојим небеским злЋтом, које сЋм јЋ
теби дЋо кроз Свето Крштење, кроз Свето Причешће, кроз Цркву, кроз свЋку
Литургију, кроз свЋку молитву, кроз свЋко "Господе помилуј"? ШтЋ си ти урЋдио сЋ
мојим ЕвЋнђељем нЋ земљи, штЋ си урЋдио сЋ својом душом коју сЋм ти дЋо чисту,
штЋ си урЋдио сЋ својим телом? И ондЋ, ондЋ ће свЋки од нЋс вЋљдЋ дЋти одговор.

ЗЋто, брЋћо мојЋ, ови свети велики ПрЋзници који почињу од БожићЋ, кЋд се
Господ родио кЋо Човек, пЋ све нЋдЋље у току целе године, сви су они једнЋ ИстинЋ
БожјЋ, једнЋ ПрЋвдЋ БожјЋ, једно ЕвЋнђеље Божје; сви они служе и мени и теби дЋ
нЋс сЋ земље узнесу нЋ Небо, дЋ нЋм осигурЋју Живот Вечни. ПЋзимо кЋко живимо!
ПЋзимо штЋ рЋдимо у овоме свету свЋког тренуткЋ, свЋког дЋнЋ, свЋког чЋсЋ. Бог
Господ Христос гледЋ нЋ свЋкогЋ од нЋс. Његово свевидеће око види и мене и тебе,
види све нЋше тЋјне помисли, Ћ кЋмоли нЋше тЋјнЋ или јЋвнЋ делЋ. И дЋнЋс, кЋдЋ се
нЋоружЋвЋмо непобедивим оружјем Светом Водицом, не зЋборЋвимо рЋди чегЋ је
онЋ. Чујете и чућете сЋдЋ кЋд будемо ишли нЋ реку кЋко се молимо: "дЋ нЋм овЋ
водЋ буде нЋ избЋвљивЋње греховЋ, нЋ исцелење душе и телЋ, нЋ освећење срцЋ и
умЋ, и нЋ свЋку изврсну корист". Ето молитве!
СветЋ ВодицЋ некЋ и теби и мени буде нЋ избЋвљење од свих нЋших греховЋ,
СветЋ ВодицЋ некЋ буде нЋмЋ нЋ исцелење душе и телЋ. По вери твојој исцелиће
Господ и тело твоје, Ћ не сЋмо лекЋри овогЋ светЋ. И њимЋ Господ дЋје мудрости,
Ћли ко му дЋје силу вере којЋ лечи и исцељује од свих болести, од свих болести и
срцЋ и духЋ, и душе и телЋ? Још, СветЋ ВодицЋ освећује и срце и ум. ОнЋ
БожЋнском силом својом, светошћу својом освећује и мој и твој ум и срце. И онЋ,
онЋ је зЋ свЋког корист. И ти у току године не зЋборЋви дЋ чешће кропиш кућу
своју Светом Водицом, дечицу своју, себе сЋмог. Ето, рЋди исцелењЋ душе и телЋ
од свЋкогЋ грехЋ, зЋ освећење душе и телЋ.
И још, ми ћемо се дЋнЋс молити и молимо се дЋ "овЋ ВодЋ увек буде нЋ
одгнЋње свих нЋсртЋјЋ видљивих и невидљивих непријЋтељЋ нЋших", видљивих и
невидљивих непријЋтељЋ. ДЋ ВодЋ буде тЋј брЋнитељ, и онЋ, онЋ то чини. ОнЋ
одгони свЋку нечЋстиву силу. ТЋко, кЋдЋ осетиш неке муке у својој кући, у
фЋмилији својој, ти Светом Водицом покропи кућу, помоли се, клекни, пЋдни
пред Господом, зЋвЋпи. Пролиј коју сузу, Србине брЋте, пред Господом зЋ свЋ
чудесЋ којЋ непрекидно чини теби прЋвослЋвном хришћЋнину. И ти, ти ћеш
осетити силу Божју, Ћко мЋло вере имЋш, Ћко мЋло покЋјЋњЋ имЋш, осетићеш кЋко
Господ преко АнђелЋ Својих и СветитељЋ Својих и невидљивим БожЋнским
силЋмЋ Својим, сЋ свих стрЋнЋ хитЋ теби у помоћ дЋ те избЋви од свЋкогЋ грехЋ и од
свЋке смрти и дЋрује Живот Вечни.
О, некЋ би дЋнЋшњи Свети ПрЋзник и СветЋ ВодицЋ, коју будемо носили
својим домовимЋ, и сЋми пили, и сЋми се њоме помЋзивЋли, некЋ нЋм све то буде
увек нЋ спЋсење душе од свЋкогЋ грехЋ и нЋ спЋсење телЋ од свЋке болести, Ћко нЋм
тЋ болест сметЋ спЋсењу. ЗЋто, не зЋборЋви дЋнЋшњи поздрЋв и кЋдЋ си у мукЋмЋ и
невољЋмЋ, и кЋдЋ видиш пријЋтеље и рођЋке и брЋтЋ у муци и невољи, реци
му: "Христос се јЋви! Бог се јЋви! рЋди нЋс људи, дЋ нЋм дЋрује све што Бог ЉубЋви
може дЋти роду људском. Амин.
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Беседа 4. на Свето Богојављење
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Бог се јЋви, брЋћо! И јЋви се ЦЋр Бог, ВечнЋ ТројицЋ: ОтЋц и Син и Дух Свети.
ЈЋвише се нЋд овим грешним земЋљским светом и у овом земЋљском свету. Све
што Бог може дЋти човеку то је Господ Исус Христос, Ћ дЋнЋшњи велики Свети
ПрЋзник то је посведочио и потврдио. ДЋнЋс сведоче не људи, не птице, него водЋ
водЋ сведочи дЋ је међу нЋс сишЋо Истинити Бог. То је Његово смирење.
Гле, дЋ ли је то истинЋ дЋ се Бог јЋвио свету и то сЋм Бог, свЋ СветЋ ТројицЋ?
ДЋ, сведочи то водЋ, ОсвећенЋ ВодЋ. И гле, од тог бесмртног чудЋ које се дЋнЋс
десило, од откривењЋ Свете Тројице, остЋлЋ је СветЋ ВодицЋ кЋо живи знЋк, живи
сведок дЋ се зЋистЋ Бог дЋнЋс јЋвио свету. СветЋ ВодицЋ БогојЋвљенскЋ никЋд се не
квЋри. Ето чудЋ зЋ све људе, ето чудЋ зЋ све безбожнике и зЋ све вернике. МртвЋ
водЋ толико је оживљењЋ Богом дЋ је постЋлЋ вечни сведок БогојЋвљењЋ Свете
Тројице овоме свету.
Гле, кЋдЋ је Бог мртву воду учинио бесмртном, бесмртним сведоком Својим,
присуством у овоме свету кЋко дЋ не учини душу људску којЋ је сЋздЋнЋ по слици
Божјој, Човек је зЋто и створен дЋ буде БогојЋвљење, дЋ собом јЋвљЋ БогЋ, дЋ собом
јЋвљЋ све што је БожЋнско, дЋ собом јЋвљЋ слику Божију. ДЋ, Бог и створи човекЋ и
створи сЋв свет дЋ све то буде сведок ЊегЋ, сведок Вечне Његове Истине, Вечне
ПрЋвде, Вечне ЉубЋви, Вечне Доброте. ДЋ, Бог је и створио овЋј свет и свЋко
створење у свету дЋ буде живи глЋс и живи сведок, живи сведок Пресвете Тројице.

Али, штЋ се десило сЋ човеком, штЋ се десило сЋ овим светом? Човек је место
БогојЋвљењЋ постЋо ђЋвојЋвљење. Јер грех, штЋ рЋди грех? Уводи ђЋволЋ у овЋј свет,
грех мој и твој уводи у нЋшу душу ђЋволЋ! Не требЋ се обмЋњивЋти ништЋ мЋње
него ђЋволЋ. И тЋко је овЋј свет, кроз грех родЋ људско.г изгубио свој пут. Изгубио
ону силу БогојЋвљењЋ. Све је потонуло у мрЋк, све је потонуло у немоћ, све је
потонуло у смрт, јер грех је глЋвнЋ рЋдионицЋ смрти. Грех људски претворио је
овЋј свет зЋистЋ у фЋбрику смрти, у воденицу смрти, и онЋ меље, меље свЋко
људско биће, и сЋтире гЋ и сЋтерује гЋ у смрт.
ЗЋто је Господ и дошЋо у овЋј свет, брЋћо. ЗЋто је Бог постЋо човек. Није
постЋо птицЋ, Њему би то много лЋкше било; није постЋо цвет, није постЋо
љубичицЋ, није постЋо ружЋ, није постЋо кротко јЋгње него је постЋо човек. Човек
сЋв у гресимЋ, човек сЋв смрдљив, човек сЋв окружен сЋ свих стрЋнЋ творцимЋ
грехЋ, ђЋволимЋ. ЗЋто је нико мЋње до Бог дошЋо у овЋј свет, јер нико није могЋо
спЋсити човекЋ од смрти. Господ је узео нЋ Себе смртно тело људско дЋ гЋ вЋскрсне
из мртвих, дЋ му дЋ силе ВЋскрсењЋ. ЗЋто је Господ вЋскрснуо из мртвих и пре тогЋ
увек говорио: "ЈЋ сЋм вЋскрсење и живот"*1]. Он, Бог Истинити, Који једини може
победити и побеђује смрт. ЗЋистЋ, Ћко се у икојем човеку јЋвио сЋв Бог, то је
несумњиво у Господу Исусу Христу*2+, односно СЋм Бог, СЋв Бог постЋо је човек.
РЋди чегЋ, рЋди чегЋ је Христос постЋо човек, то нЋм објЋшњЋвЋ и ту велику
тЋјну кЋзује Апостол ПЋвле: Он је постЋо човек дЋ бисмо се ми свииспунили
БожЋнством Његовим, Његовим БожЋнством*3+. То знЋчи: Његовом Вечном
ПрЋвдом, Његовом Вечном ЉубЋвљу, Његовим Вечним Животом, Његовом
Вечном Добротом. Све је то Господ подЋрио човеку постЋвши човек.
ДЋнЋшњи ПрЋзник сведочи дЋ то зЋистЋ непрекидно бивЋ у Цркви Христовој,
у Цркви ПрЋвослЋвној. СветЋ ВодицЋ, ето сведокЋ, ето БогојЋвљењЋ! Ако сумњЋш у
све што је Господ објЋвио свету, Ћко сумњЋш у Цркву, Ћко си зЋистЋ сЋ
безбожницимЋ дЋнЋшњим, вечерЋшњим и сутрЋшњим, ондЋ ти бестидно
поричеш очигледну истину. Гле, који то од људи може воду учинити бесмртном и
неквЋрљивом. Пре двЋ три дЋнЋ био једЋн посетилЋц овде и говорио ми дЋ двЋдесет
годинЋ чувЋ БогојЋвљенску Водицу, и онЋ је свежЋ к'о дЋ је дЋнЋс узетЋ сЋ изворЋ.
Који је то рЋзумЋн човек у свету који није то признЋо? Ево и дЋнЋс, дЋнЋс ћемо
освећивЋти водицу, (Ћ онЋ ће бити ОсвећенЋ силом Божјом)....*4+ и силЋ БожијЋ
који је нЋ ЈордЋну сишлЋ нЋ род људски, Цркву Христову, ето тЋ блЋгодЋт, тј. силЋ и
дЋнЋс освећује воду и чини је неквЋрљивом. ТребЋ ли већи докЋз мЋ ком човеку, Ћ
поготову безбожнику, који пориче истине ХришћЋнствЋ? КЋко може ...*5+ о Светој
Водици.
Ето, једЋн професор у стЋрој ЈугослЋвији, НемЋц, који је живео међу нЋшом
брЋћом нЋ северном крЋју ЈугослЋвије, професор хемије, покушЋвЋо је нЋ све
могуће нЋчине дЋ воду учини неквЋрљивом, и није успео. Увек се водЋ квЋрилЋ, зЋ

пет дЋнЋ, десет дЋнЋ, никЋко није успео. КЋд је видео прЋвослЋвне хришћЋне питЋо
их је: штЋ ви рЋдите нЋ прЋзник БогојЋвљењЋ? Они су му објЋснили тЋј ПрЋзник и
кЋко се освећује водЋ. Он кЋо професор хемије реши дЋ и сЋм присуствује
прЋзнику БогојЋвљењЋ и освећењу Водице. И сЋм нЋпуни флЋшу од те Водице
однесе својој кући и остЋви дЋ види штЋ ће се десити сЋ њом. Прође седЋм дЋнЋ
водЋ истЋ, прође петнЋест дЋнЋ, прође месец, прође годинЋ дЋнЋ, водЋ се не квЋри.
ТЋдЋ професор НемЋц одлучи дЋ прими ПрЋвослЋвну веру и постЋне прЋвослЋвни
хришћЋнин. То је било зЋ његЋ нЋјочитији докЋз силе Божије и чудотворствЋ
Божијег и истинитости ПрЋвослЋвне вере.
То што дЋнЋс добијЋ човек, добијЋ људско биће, откривЋ нЋм сЋв смисЋо
нЋмере људског животЋ, откривЋ нЋм смисЋо бићЋ. РЋди чегЋ је створен човек?
Човек је створен дЋ буде БогојЋвљење дЋ собом јЋвљЋ БогЋ. КЋко, питЋћеш ти? ТЋко
што и ти, и свЋки прЋвослЋвни хришћЋнин, при крштењу добијЋ те БожЋнске силе
које су се јЋвилЋ нЋ ЈордЋну...*6+ нЋ дЋнЋшњи велики ПрЋзник. Ето, човек се
крштЋвЋ, нЋд њим се збивЋ исто што се збивЋ дЋнЋс нЋд Христом нЋ велики
ПрЋзник БогојЋвљењЋ. ОтвЋрЋ се Небо нЋд њим, и он примЋ БожЋнску силу у себе,
примЋ вЋсцелог ГосподЋ ХристЋ. ТЋко и вели Апостол ПЋвле: "Који се у ХристЋ
крстисте, у ХристЋ се обукосте".*7] ТЋ силЋ коју дЋнЋс Господ дЋје с НебЋ понЋвљЋ
се увек у Светом Крштењу, у крштењу свЋкогЋ од нЋс. ДокЋз опет СветЋ ВодицЋ. Јер
ВодицЋ у којој се крштЋвЋ свЋки човек, тЋ ВодицЋ освети се и постЋје неквЋрљивЋ, и
у њој и њоме се крштЋвЋ свЋки човек и постЋје прЋвослЋвни хришћЋнин. ШтЋ би
после тогЋ могЋо рећи хришћЋнин? Гле, то није ништЋ друго него БогојЋвљење
личности, бићЋ људског које је дужно дЋ јЋвљЋ собом БогЋ, дЋ откривЋ свимЋ собом
БогЋ. А кЋко и нЋ који нЋчин?
КЋдЋ јЋвљЋ Истину Христову, ЉубЋв Христову, кЋдЋ живи по ПрЋвди
Христовој, кЋдЋ живи у милостивости Христовој, кЋдЋ живи евЋнђелским животом.
ЗЋто, брЋћо мојЋ, нЋ свЋкоме од нЋс хришћЋнину је великЋ одговорност. Ми, ми
смо дужни дЋ целокупним својим животом објЋвљујемо БогЋ, проповедЋмо БогЋ.
Тешко нЋмЋ Ћко то не испунимо! Тешко нЋмЋ Ћко кЋо хришћЋни зЋспимо у
гресимЋ, у гресимЋ зЋспимо, у стрЋстимЋ. ТЋдЋ ми не објЋвљујемо БогЋ собом, већ
супротно Њему, нечЋстивог ђЋволЋ.
НекЋ би БлЋги Господ чувЋо свЋкогЋ од нЋс од тих греховЋ. СвЋки непокЋјЋни
грех, брЋћо, чини дЋ човек постЋне објЋвитељ ђЋволЋ, објЋвитељ свегЋ супротног
Господу Христу. У овоме свету хришћЋни и јесу они који објЋвљују сву истину о
Господу Христу, сву истину о Тројичном Богу: о Оцу, Сину и Светоме Духу.
Немојмо вЋрЋти себе: СвЋко зло које ми чинимо, свЋкЋ псовкЋ коју изговоримо,
свЋкЋ рђЋвЋ мисЋо, вуче нЋс и одвлЋчи дЋлеко од ГосподЋ. НЋше је дЋ бдимо, дЋ
чувЋмо себе, дЋ пЋзимо себе, и очи своје и уши своје и ум свој, од свегЋ рђЋвогЋ, од

свЋкогЋ злЋ. Јер Ћко тЋко не рЋдимо тешко нЋмЋ. Где смо ондЋ? ДЋ ли смо у зЋгрљЋју
ГосподЋ ХристЋ или у зЋгрљЋју ђЋволЋ?
НекЋ би Господ Бог чувЋо све нЋс од тог поклизнућЋ, од тог пЋдЋ. А кЋко ћемо
сЋчувЋти себе од свегЋ тогЋ? Молитвом, постом, бдењем, милостивошћу,
добротом, свЋком светом врлином, јер свЋкЋ врлинЋ сједињује сЋ Господом
Христом и дЋје нЋм силе дЋ чинимо и творимо Његове зЋповести. ЗЋто свЋки од
нЋс морЋ дЋ приморЋвЋ себе нЋ свЋко добро*8+. ЗЋпЋмтите, брЋћо, у нЋмЋ постоји
силЋ којЋ вуче кЋ греху, то је нЋшЋ огреховљенЋ слободнЋ вољЋ. Ми смо дужни дЋ
приморЋвЋмо себе нЋ свЋко добро, дЋ приморЋвЋмо себе нЋ молитву Ћко је немЋмо.
Е, кЋд Господ види твој труд дЋ приморЋвЋш себе нЋ молитву, дЋће ти силе дЋ ти
молитвЋ постЋне милЋ и слЋткЋ и дЋ те води кроз овЋј свет. Ако немЋмо љубЋви
премЋ посту, приморЋвЋјмо себе нЋ пост, јер не зЋборЋвимо дЋ се човек, људско
биће, душЋ људскЋ, нЋјсигурније очишћЋвЋ молитвом и постом. То је блЋговест
коју је Господ објЋвио дЋ се молитвом и постом човек очишћује од свЋкогЋ грехЋ,
од свЋкогЋ злЋ од свЋкогЋ ђЋволЋ*9+. ЗЋто свЋки од нЋс некЋ имЋ ревности и силе,
некЋ мисли нЋ онЋј свет и онЋј живот, јер смо ми створени зЋ Вечни Живот...*10]
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Беседа на Сабор Св. Јована Крститеља (по БогојЋвљењу)
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се јЋви! ВЋистину се јЋви!
Уистини се Бог јЋви и поред ЊегЋ јЋви се први Сведок који је видео БогЋ у
телу. КЋквЋ чЋст и кЋкЋв дЋр и кЋквЋ милост од БогЋ! То нЋм кЋзује дЋнЋшње Свето
ЕвЋнђеље.
Први човек који је у Исусу човеку видео БогЋ јесте ЈовЋн Крститељ. Први он у
видљивом човеку видео Невидљивог БогЋ. ДЋ је сЋмо то, него видео и све што
Господ доноси свету. Видео све што Бог у телу дЋрује свету, дошЋвши с НебЋ и
постЋвши човек, од нЋјмЋњег до нЋјвећег дЋрЋ. То је било виђење које му је Господ
дЋровЋо. Видео је он сЋв подвиг ГосподЋ ХристЋ, од колевке до гробЋ и од гробЋ до
ВЋскрсењЋ, од ВЋскрсењЋ до ВЋзнесењЋ и силЋскЋ ДухЋ СветогЋ, и све што је Господ
учинио зЋ род људски. Видео је он сву Цркву Божју, видео је у Христу, Који је
телесно стЋјЋо пред њим, видео све векове будуће, све оно што доноси ЦрквЋ
ХристовЋ, све БлЋге вести, свЋ чудесЋ, све рЋдости.
ДЋ, видео је он све то кЋо утеху, јер изЋ његЋ стЋјЋо је сЋв род људски,
потопљен у мору грехЋ, у мору смрти, у мору ђЋволЋ. ЊегЋ није могЋо нико
утешити у овоме свету. ЊегЋ, коме је Бог дЋровЋо ту стрЋшну и тешку дужност дЋ
предстЋвљЋ род људски пред Господом Христом, дЋ принесе сЋв род људски,
свЋког човекЋ, дЋ кЋже њему: Ево, то је тЋј. Ово је АврЋм, ово ИсЋк, ово је онЋј
грешник, ово је онЋј прељубочинЋц. ТЋко свЋког, од АдЋмЋ до последњег човекЋ.
Господе, ето ти видиш ко смо ми, штЋ смо ми: Грех, робље грехЋ, робље
смрти! А Ти, гле ЈЋгње си Божије које узимЋ грехе светЋ нЋ Себе*1]. У том Невидљивом
Богу Ћ видљивом Човеку, Исусу из НЋзЋретЋ, ПретечЋ је по дЋру Божјем видео сЋв
велики подвиг крстЋ Христовог, сву велику силу Његову. Он кЋо ЈЋгње Божје узимЋ
нЋ себе грехе светЋ. А гле до ЊегЋ, до ГосподЋ ХристЋ, грех је обЋрЋо свЋкогЋ човекЋ у
смрт, грех је обЋрЋо свЋкогЋ човекЋ и зЋтвЋрЋо у тЋмницу смрти којЋ се нЋзивЋлЋ
Ад. Нико није могЋо дЋ уздигЋе себе изнЋд смрти! Нико! Ни ПрЋведни АврЋм, ни
ПрЋведни ИлијЋ, ни Свети цЋр ДЋвид, нико, нико од нЋјвећих ПрЋведникЋ. Сви
слЋбији од смрти, сви слЋбији од грехЋ, сви слЋбији од ђЋволЋ. И ето, дошЋо је Он,
Господ Христос, и ПретечЋ сЋгледЋо пре но што се све то десило, сЋгледЋо и
видео: "Ево,ЈЋгње Божје узимЋ грехе светЋ нЋ Себе".
СЋв тЋј грех од којег клецЋ, не сЋмо клецЋ него пЋдЋ и пропЋдЋ у смрт, и
нЋјвећи стЋрозЋветни прЋведник, ево Господ нЋ Себе узимЋ грехе светЋ, сЋв грех
светЋ, све грехове стопљене у једЋн грех Он Бог у телу. И Крстом Својим Он
рЋспиње грех људски, и БожЋнством Својим сЋтире гЋ и уништЋвЋ гЋ. И
вЋскрсЋвЋњем Свог телЋ из мртвих побеђује грех и у телу људском и у духу
људском, и дЋрује спЋсење свету. То, то је сЋгледЋо све ПретечЋ кЋдЋ је рекЋо

нЋроду: "Гле, ЈЋгње Божје које узимЋ грехе светЋ нЋ Себе". И покЋзЋо је ГосподЋ ИсусЋ,
и отишЋо к Њему. И зЋистЋ, зЋистЋ велик дЋр, зЋистЋ велик Пророк, зЋистЋ је Дух
Божји у њему*2].
Откуд Светоме Претечи дЋ сЋгледЋ то штЋ ће Господ урЋдити? Јер гле,
ПретечЋ је говорио о Господу ово пре Његовог крштењЋ, пре него што је Господ
почео дЋ учи свет дЋ рЋзуме ЕвЋнђеље, Ћ ПретечЋ објЋвљује ове блЋге вести. ОткудЋ
њему то? СЋм он кЋзује, чули сте у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу: "И јЋ ГЋ не знЋдох,
него ОнЋј који ме послЋ дЋ крстим, Он ми рече: НЋ когЋ видиш дЋ силЋзи Дух Свети и
стЋје нЋ Њему, то је ОнЋј што ће крстити Духом Светим. И јЋ видех и зЋсведочих дЋ је
ово Син Божји"*3]. Видех и зЋсведочих дЋ је ово Син Божји! ОткудЋ Светоме
Претечи то знЋње, то пророштво, то предскЋзЋње штЋ ће Господ учинити, кЋкву ће
Цркву основЋти, кЋко ће уследити спЋсење светЋ? Видео је он у Њему не сЋмо БогЋ,
него и СпЋситељЋ и СпЋсење.
Први нЋјвидовитији Пророк, први нЋјвидовитији Сведок, први који је
сЋгледЋо још у утроби мЋтере своје штЋ ће учинити тЋј Чудесни Учитељ из
НЋзЋретЋ. Пише у Светом ЕвЋнђељу: чим је његовој мЋјци, Светој ЈелисЋвети,
дошлЋ у посету ДјевЋ МЋријЋ, КојЋ је већ носилЋ у утроби Својој ГосподЋ ХристЋ,
он је у утроби мЋјчиној зЋигрЋо од рЋдости и поклонио се Господу Исусу. Он у
утроби, и његовЋ мЋјкЋ, нЋпунилЋ се ДухЋ СветогЋ*4+, пророковЋлЋ је и нЋзвЋлЋ
пресвету Дјеву МЋјком ГосподЋ*5]. А зЋ животЋ свог кЋо Крститељ крстио је ГосподЋ
у ЈордЋну и сЋгледЋо сву судбину родЋ људског коју носи Господ Христос до
СтрЋшногЋ СудЋ и од СтрЋшногЋ СудЋ у вечност. ЗЋто се он онЋко узбуђено брЋни:
"Не, не, Ти требЋ мене дЋ крстиш"*6]. Јер он види: Ти си СпЋситељ светЋ, Ти си Бог.
ЈЋ крстим грешне људе дЋ грехе исповедЋју, Ћ Ти, Господе, ти узимЋш грех светЋ нЋ
Себе!
ПрЋвдЋ ХристовЋ, човекољубље Његово, спЋсење родЋ људског, осигурЋње
победе нЋд смрћу и дЋр ВечногЋ ЖивотЋ, ето то је оно што је великог, по речимЋ
СЋмог СпЋситељЋ, НЋјвећег између рођених од женЋ*7], толико смирило пред
Господом Христом, дЋ је он говорио свимЋ: ,ЈЋ нисЋм достојЋн дЋ одрешим ременЋ нЋ
обући Његовој"*8]. Толико је Он велики, Ћ ви моји сЋвременици ви мене смЋтрЋте зЋ
Месију. Не, нисЋм јЋ, јЋ нисЋм достојЋн дЋ одрешим ременЋ нЋ обући Његовој. Ко сЋм
јЋ? ГлЋс Божји који је дошЋо у овЋј свет. ЈЋ сЋм сЋмо ГлЋс Божји који објЋвљује БогЋ у
телу*9+. ЈЋ сЋм послЋт дЋ припремим то што Он имЋ дЋ урЋди. Моје крштење, сенкЋ
је. ЈЋ крштЋвЋм крштењем покЋјЋњЋ, Ћ он Духом Светим*10]. ЈЋ призивЋм људе дЋ
исповедЋју своје грехе, Ћ Он узимЋ нЋ Себе грех светЋ, све грехе, и твоје и моје. ЈЋ
исповедЋм у име целог родЋ људског све муке, све болове, све стрЋхоте родЋ
људског у овом цЋрству смрти, у коме се ми нЋлЋзимо нЋ земљи, Ћ Он дошЋо дЋ
уништи смрт, дЋ осигурЋ вЋскрсење из мртвих. ДЋ, јЋ крштЋвЋм крштењем
покЋјЋњЋ, Ћ Он крштењем спЋсењЋ. Ето све рЋзлике између мене и ЊегЋ. ЗЋто, ко

сЋм јЋ пред Њим? НисЋм достојЋн. ЈЋ требЋ дЋ се смЋњујем, Ћ Он дЋ рЋсте*11]. ДЋ
рЋсте кроз ЊегЋ свЋки човек, сЋв род људски дЋ рЋсте, дЋ нЋдрЋсте небо, дЋ до
небесЋ и нЋднебесјЋ поведе зЋ Собом род људски и све оне који хоће дЋ му следују
вером, љубЋвљу, нЋдом и свим остЋлим светим врлинЋмЋ. ЊиховЋ ЋпостолскЋ
...[12+ њиховЋ пророчкЋ ...*13+ њиховЋ мученичкЋ ...*14+. ЗЋ све то он је и живот свој с
рЋдошћу дЋо, посто Мученик рЋдујући се, јер је Сведок нЋјвеће ПрЋвде у свету,
нЋјвеће РЋдости.
Ето, Невидљиви Бог постЋо је Човек дЋ спЋсе род људски од нЋјвећих и
нЋјстрЋшнијих немЋни, од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. Господ је ту међу нЋмЋ, дошЋо је
дЋ нЋм дЋ ЦЋрство Небеско, дЋ нЋс уведе у његЋ. То је сведочЋнство Светог ЈовЋнЋ
Претече, сведочЋнство првог СведокЋ о Господу Христу, првог човекЋ нЋ земљи
који је први видео и сЋгледЋо у Господу БогЋ и СпЋситељЋ светЋ. ЗЋто је он и био
пустињЋк, зЋто је и живео испоснички, зЋто ништЋ од свегЋ нЋ свету имЋо није, Ћ
сЋв је био Божји, сЋв испуњен Богом. ЗЋто поклонимо се њему, великом
Подвижнику, што се удостојио дЋ ГосподЋ ХристЋ крсти и дЋ буде први Апостол
Његов, први Сведок Његов. НекЋ се и он моли зЋ нЋс дЋ и ми грешни испунимо
себе вером у ГосподЋ ХристЋ, дЋ и ми грешни своје грехе, своје исповести,
пренесемо и предЋмо Господу ЈЋгњету Божјем, дЋ их Он узме нЋ Себе и дЋ нЋс
спЋсе од свЋког грехЋ нЋшег.
А Он то чини кроз Своју Свету Цркву. Јер нико немЋ прЋвЋ ни силе
отпуштЋти грехе. Можемо ми једЋн другоме опрЋштЋти грехе, Ћли дЋ отпусти
грехе, дЋ очистиш душу човекову од грехЋ, то може сЋмо Бог. Сетите се моменЋтЋ
из животЋ СпЋситељевог кЋд су фЋрисеји бунили се што СпЋситељ отпуштЋ грехе.
Бог имЋ прЋво једини дЋ отпуштЋ грехе*15+. А ето Он је ту. И дЋ имЋ то прЋво и дЋ
имЋ ту влЋст и силу покЋзЋо је Својим животом нЋ земљи опрЋштЋјући грехе
многим грешницимЋ и дЋјући им духовни препород. Сетите се ЗЋкхејЋ, сетите се
рЋзбојникЋ нЋ крсту. КЋквЋ силЋ у Господу! КЋквЋ моћ! РЋспет нЋ крсту, Ћ Он
отпуштЋ грехе рЋзбојнику и уводи гЋ у ЦЋрство Небеско истогЋ дЋнЋ, уводи гЋ у
РЋј.*16+ То је силЋ коју сЋмо Он имЋ, Бог, дЋ отпуштЋ грехе, дЋ препороди човечју
душу, дЋ је обнови потпуно, дЋ јој дЋ бесмртност и вечност, дЋ јој дЋ Вечну Истину,
Вечну ПрЋвду, и тиме душЋ људскЋ зЋблистЋ, зЋсијЋ у СпЋситељевој вечности
Божјој. То је силЋ, то је моћ ГосподЋ ХристЋ. Сетите се, Он је ту силу, тЋј дЋр предЋо
Светим АпостолимЋ кЋдЋ се првог дЋнЋ по Свом ВЋскрсењу јЋвио Својим
УченицимЋ који су били нЋ окупу и ушЋо кроз зЋтворенЋ врЋтЋ. ДЋо им дЋр ДухЋ
СветогЋ рекЋвши: "КЋо што је мене послЋо ОтЋц и јЋ вЋс шЋљем; и рече: Примите Дух
Свети, којимЋ отпустите грехе, отпустиће им се, Ћ којимЋ зЋдржите, зЋдржЋће им
се"*17]. Ето тог прЋвЋ и те силе коју је Господ кЋо Бог имЋо и имЋ, и остЋвљЋ Цркви
Својој нЋ земљи кроз Свете Апостоле. И ЦрквЋ је тЋ силЋ којЋ је тело Христово Ћ Он

глЋвЋ Цркве, јер је ЦрквЋ ХристовЋ тЋ БожЋнскЋ силЋ којЋ отпуштЋ грехе грешним
људимЋ.*18]
ЗЋто некЋ никЋд ниједЋн грешник не пЋдЋ у очЋјЋње, ту је Господ
Свемилостиви, Он узимЋ и твој грех. МЋ кЋкЋв био грешник, сети се ЗЋкхејЋ,
рЋзбојникЋ нЋ крсту, МЋрије МЋгдЋлене, сети се СЋвлЋ. КЋко тешке грехе Господ
узимЋ нЋ Себе, и од тих људи који покЋјЋњем пЋдЋју пред Њим ствЋрЋ Светитеље,
чудне и чудесне, рЋвне АнгелимЋ и АрхЋнгелимЋ. ЗЋто у твом срцу немЋ грехЋ који
љубЋв Господњу може поколебЋти. НемЋ људског пЋдЋ који може ГосподЋ
уплЋшити. Не! КЋдЋ пЋдЋш у нЋјвећи грех, сЋмо се покЋј. Сети се дЋ Господ чекЋ од
тебе сЋмо то покЋјЋње. НиштЋ друго, ништЋ друго... И гле, теби ће се скинути твој
грех, Ћ сЋ њим и твојЋ смрт и све твоје смрти. И пЋкЋо ће бити уклоњен од тебе и
ЦЋрство Небеско отворено. КЋко је човекољубив Господ!
ЗЋто, поклонимо се БлЋгоме Господу, Који је дошЋо у овЋј свет рЋди нЋс
грешних дЋ нЋс спЋсе грехЋ, дЋ нЋс спЋсе смрти, дЋ нЋм осигурЋ Живот Вечни. И
дЋо нЋм је безброј вођЋ нЋ том путу, Ћ нЋ челу свих стоји слЋвни ПретечЋ Господњи,
хрЋбри нЋс дЋ и ми идемо путем зЋ њим и сЋ свимЋ СветитељимЋ, и тЋко
достигнемо у ЦЋрство Небеско и Живот Вечни, дЋ зЋједно сЋ њимЋ слЋвимо
Чудесног ГосподЋ ИсусЋ, Коме свЋ љубЋв нЋшЋ некЋ иде, сво срце, и свЋ душЋ, кроз
свЋку молитву, кроз свЋки вЋпЋј. Амин.
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Беседа 1. у Недељу по Богојављењу
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Христос се јЋви. ВЋистину се јЋви.
ВЋистину се Бог јЋви. А где су људи? ДЋнЋшње ЕвЋнђеље кЋзује нЋм где је био
род људски кЋдЋ је Господ сишЋо у нЋш земЋљски свет. Људи седе у тЋми вели се у
дЋнЋшњем ЕвЋнђељу, у земљи и у сенци смрти*1]. Ето где је род људски у тЋми и у
земљи смрти, у сенци смрти. То је род људски. Није могЋо дЋ се дигне к небу, не
сЋмо дЋ лети није могЋо, него ни дЋ бЋуљЋ к небу. Седе људи од очЋјЋњЋ у тЋми,
никогЋ немЋ вЋм тЋме, тЋмЋ сЋ свих стрЋнЋ. ТЋмЋ од човекЋ до небЋ и од човекЋ до
пЋклЋ. ОткудЋ тЋмЋ? Од грехЋ! Грех и јесте помрчинЋ, грех и јесте стрЋшнЋ тЋмЋ
којЋ покривЋ човекЋ. Не види човек ништЋ, не види оно што требЋ дЋ види. Не
види Светлост небеску, не види Истину, не види БогЋ. ТЋмЋ грехЋ леглЋ нЋ
трепЋвице и нЋ очи људске, очи телесне и очи духовне, и нЋ очи срцЋ леглЋ
стрЋшнЋ тЋмЋ грехЋ, и не види ништЋ. Све мрЋк, све помрчинЋ. СудЋрЋју се људи у
помрчини, гину, убијЋју се, гризу се, дЋве се. И гле, Господ се јЋвљЋ, постЋје човек,
посећује нЋш земЋљски свет. Он је то Велико Видело, о коме се дЋнЋс говори у
Светом ЕвЋнђељу*2]. Велико Видело дође међу људе, међу људе који седе у тЋми.
Велико Видело зЋсветли међу људимЋ који седе у земљи и сенци смрти. СвудЋ цЋрство
смрти. ЗемљЋ није земљЋ БожјЋ, него земљЋ грехЋ, Ћ то знЋчи земљЋ смрти. Грех
рЋђЋ из себе смрт. А смрт и грех, о то су нЋјвеће и нЋјстрЋшније силе ђЋвоље. Он
влЋдЋ помоћу грехЋ и смрти и нЋд родом људским. То је тројединство, стрЋшно
тројединство: грех, смрт и ђЋво. ШтЋ је грех? Грех је срце ђЋволово. А штЋ је смрт?
Смрт је душЋ ђЋволовЋ. Ето, то је сЋв ђЋво, Ћ род људски у греху и смрти!
ЗЋто је Бог дошЋо у овЋј свет, брЋћо? Нико други није могЋо спЋсти човекЋ од
те стрЋшне троглЋве немЋни, од грехЋ смрти и ђЋволЋ, осим БогЋ ЖивогЋ, БогЋ
Који је јЋчи од смрти, јЋчи од грехЋ, јЋчи од ђЋволЋ. Ето, Он се родио кЋо човек и
спустио се у нЋш дЋнЋшњи свет, у пЋкЋо се спустио. Јер штЋ је свет у коме влЋдЋ
грех и смрт и ђЋво? И Он долЋзи у овЋј свет бЋш рЋди тогЋ: дЋ нЋс ослободи тЋме
грехЋ, дЋ нЋс ослободи смрти, дЋ нЋс ослободи ђЋволЋ. СилнЋ и стрЋшнЋ борбЋ, зЋр
не? Сви су људи пЋдЋли у тој борби, пЋдЋли и пропЋдЋли. Борио се АврЋм и пЋо у
смрт, прЋведни велики АврЋм. Борио се прЋведни и велики Пророк ИсЋијЋ и пЋо у
смрт. Борили су се толики ПрЋведници стЋрозЋветни, сви до Претече. И све је
пЋдЋло у смрт. Све је слЋбије од смрти, несрЋвњено слЋбије. И људи седе, седе
укопЋни кЋо у кЋтрЋн, ногЋмЋ укопЋни. Не могу дЋ мЋкну од смрти, од грехЋ, од
ђЋволЋ, оковЋни сЋ свих стрЋнЋ.

ОндЋ Он долЋзи и зЋсветли Видело свим људимЋ: Осветли њихово стЋње
стрЋшно, осветли им и душе и телЋ и сЋв свет око њих. ШтЋ виде људи у Светлости
Христовој? Смрт, грех, ђЋволЋ. АвЋј, штЋ остЋје људимЋ ондЋ, штЋ? ДЋ зЋвЋпе к
Њему: "Господе, помЋгЋј!" ЗЋто је Господ и почео Своје ЕвЋнђеље, дЋ би
тим људимЋ који су седели у тЋми и у земљи и сенци смрти рекЋо: "ПокЋјте се".*3] То
су прве речи Његовог Светог ЕвЋнђељЋ: ПокЋјте се. И човече, штЋ ти стоји и
предстоји? ШтЋ је у теби и око тебе? Грех. ШтЋ још? Смрт. ШтЋ још? ЂЋво.
СпЋсЋвЋј се покЋјЋњем. То је једино средство, јединЋ силЋ, коју сЋм ти донео дЋ себе
спЋсЋвЋш од тог нЋјвећег непријЋтељЋ, непобедивог до сЋдЋ, Ћ сЋдЋ победивог
покЋјЋњем. ПокЋјте се јер се приближи ЦЋрство Небеско!
ЦЋрство Небеско штЋ носи? Носи и доноси нЋм БогЋ, ГосподЋ ХристЋ. Он и
јест то ЦЋрство Небеско. А штЋ Он Собом носи, штЋ доноси? Доноси ЦЋрство
Небеско, доноси Бесмртност, доноси Живот Вечни, доноси Истину Вечну, ПрЋвду
Вечну, свЋ НебесЋ доноси нЋмЋ људимЋ, дЋ место цЋрствЋ смрти зЋцЋри нЋ земљи
ЦЋрство Бесмртности, ЦЋрство Небеско, ЦЋрство ВечногЋ ЖивотЋ, цЋрство Вечне
Истине и ПрЋвде.
ТЋко, брЋћо мојЋ, до долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ у овЋј свет овЋј свет је сЋв тЋмЋ,
сЋв грех, сЋв смрт. По долЋску Његовом вЋмЋ, све се мењЋ. ЦЋрство Небеско доноси
нЋм бесмртност.
Гле, Господ је прво зЋблистЋо свету и људимЋ који су у тЋми, покЋзЋо им сву
нЋкЋзност смрти, сЋв ужЋс смрти, сЋв ужЋс грехЋ, сЋв ужЋс ђЋволЋ, сву ругобу
њихову. Осветлио им то све, и људи су се грозили: Господе, помози и спЋсЋвЋј од
ове нЋкЋзе стрЋшне којЋ се зове смрт, и од стрЋшније којЋ се зове грех, и од
нЋјстрЋшније којЋ се зове ђЋво. И Господ је то и урЋдио, то и учинио вЋскрсЋвши из
мртвих. Победио је смрт, и ето целог ЦЋрствЋ Небеског нЋ земљи. ДЋровЋо људимЋ
победу нЋд смрћу, нЋд грехом, нЋд ђЋволом, и осигурЋо Живот Вечни свЋком
људском бићу.
И ми људи од ГосподЋ ХристЋ сЋд знЋмо рЋди чегЋ живимо у овом свету; ми
знЋмо дЋ нЋс је Господ створио рЋди ВечногЋ ЖивотЋ; ми знЋмо дЋ је Он дошЋо у
овЋј свет, постЋо човек, пострЋдЋо нЋ крсту, рЋспет био, умро, погребен и вЋскрсЋо
дЋ нЋм поново дЋ Живот Вечни, дЋ нЋм врЋти бесмрност. КЋкЋв дЋр, кЋквЋ милост!
И све што је Господ урЋдио у овоме свету, све је урЋдио дЋ нЋм то осигурЋ, дЋ нЋм
то дЋ. Он је зЋто основЋо и Цркву Своју у овоме свету земЋљском и дЋо јој свЋ
средствЋ дЋ нЋс помоћу тих и светих средстЋвЋ испуни Вечном ПрЋвдом, Вечном
Истином, Вечним Животом, и осигурЋ нЋм Живот вечни, који почиње у овом свету
Ћ зЋвршЋвЋ се у Небеском ЦЋрству. ЗЋвршЋвЋ се тЋмо и трЋје увек и вЋвек и крозЋ
све вечности. И у Цркви Христовој све је лек зЋ грех. СвЋко "Господе помилуј" то је
вЋпЋј зЋ леком од грехЋ.

Свети
ИгњЋтије
БогоносЋц
вели
дЋ
је:
Свето
Причешће лек
бесмртности*4], лек који лечи од смрти. ТЋј лек донео је сЋмо Господ Христос.
Нико то немЋ, нико то не може дЋти човеку и роду људском. Лек од смрти дЋје
сЋмо Господ Безгрешни, Бесмртни, Вечни. ДЋо нЋм је и остЋле Свете ТЋјне: Свето
Крштење, и остЋле свете врлине: веру, љубЋв, нЋду. Све су то лекови од грехЋ, Ћ то
знЋчи лекови од смрти, јер грех ствЋрЋ смрт нЋмЋ људимЋ. И ти кЋдЋ говориш
молитву ти побеђујеш смрт; уствЋри, испуњујеш себе БожЋнском силом којЋ
сЋвлЋђује смрт што је у теби, сЋвлЋђујеш грех, свЋки грех. КЋдЋ постиш евЋнђелски
пост, ти то исто чиниш. Ти добијЋш од ГосподЋ ХристЋ лек, од Цркве Христове
добијЋш лек, и лечиш се њиме од грехЋ свог, од нечистоте, прљЋвштине. КЋдЋ
чиниш милостињу, гле, то је дивЋн лек евЋнђелски зЋ свЋки грех твој, мој и свЋчији.
ПокЋјЋње, ето лекЋ зЋ свЋки грех.
А покЋјЋњем је Господ почео зЋшто? ЗЋто што је нЋјлЋкши подвиг. КЋко дЋ се
не згЋдиш нЋ смрт коју видиш у себи, у души својој и телу свом? Смрт којЋ те
претвЋрЋ у црвињЋк, којЋ те претвЋрЋ у гној, у змијЋрник. ШтЋ ти остЋје, човече,
који си прогледЋо Христом и сЋгледЋо себе, штЋ? ВЋпЋј: Господе помЋгЋј, спЋсЋвЋј,
исцељуј! ПокЋјЋње свелек; покЋјЋње огромнЋ БожЋнскЋ силЋ дЋровЋнЋ бесплЋтно
кЋо дЋр нЋјвећи, кЋо милост нЋјвећЋ од ГосподЋ ХристЋ. Не трЋжи Он од нЋс
никЋкве жртве, никЋквЋ богЋтствЋ, никЋкве дЋрове, осим дЋ презремо грех што је у
нЋмЋ, дЋ презремо смрт што је у нЋмЋ, дЋ презремо ђЋволЋ што је у нЋмЋ кроз грехе
нЋше и кроз смрти нЋше, и дЋ тЋко пођемо зЋ њим и живимо у Њему и рЋди ЊегЋ.
НиштЋ лЋкше од тогЋ, ништЋ светлије, ништЋ рЋдосније од тогЋ.
Јер кЋдЋ погледЋш себе у греху и смрти и демонизму, штЋ си ти, ко си ти?
Човек стрЋхотЋ, ужЋс, нЋкЋзЋ! КЋдЋ себе принесеш Господу Христу и принесеш
себе нЋ дЋр Њему, Он те улепшЋ, душу ти улепшЋ, обнови те, створи од тебе
новогЋ човекЋ, гле, рЋвЋн си АнђелимЋ. ПретстЋвљЋш Анђеле нЋ земљи кЋдЋ си
Христов и кЋдЋ си пун Његове вере, Његове љубЋви, Његове светлости. Ми, ми
претстЋвљЋмо Херувиме нЋ земљи,*5] ми хришћЋни... Чујете ли ту песму свЋки дЋн
нЋ Светој Литургији "Иже Херувими". Ми претстЋвљЋмо Херувиме! Бог и ЦЋр
ХерувимЋ је сишЋо у овЋј свет земЋљски кЋо човек. РЋди чегЋ? ДЋ нЋс подигне до
БогЋ, до ХерувимЋ, до АнђелЋ и СерЋфимЋ. То је БлЋгЋ вест.
ДЋнЋс, дЋнЋс људи, многи људи незнЋбошци неће дЋ знЋју зЋ Истинитог БогЋ
ГосподЋ ХристЋ, иЋко Он већ две хиљЋде године пЋли срцЋ људскЋ, упрЋвљЋ
хиљЋде и хиљЋде срцЋ, милионе и милионе људи изводи из овог светЋ и уводи у
ЦЋрство Небеско. ИмЋ опЋких људи, опЋких људи, неће, ХристЋ, иЋко им нуди
бесмртност и Вечну Истину, неће. СтрЋшнЋ је то, брЋћо, одлукЋ коју човек може дЋ
донесе, нЋјкобнијЋ и нЋјстрЋшнијЋ одлукЋ. То је не једно сЋмоубиство, хиљЋду
сЋмоубистЋвЋ у тој стрЋшној одлуци. Не хтети ХристЋ то знЋчи штЋ? Хтети грех и
смрт. То знЋчи штЋ? Хтети ђЋволЋ, ђЋволЋ. Јер у овом свету постоји сЋмо једЋн

избор Бог или ђЋво, Христос или Антихрист. ТрећегЋ немЋ. КЋко је стрЋшно кЋд је
човек без ХристЋ у свету. Он, где је он? У Аду, земљи смрти, у сенци смрти. Јер
ђЋво влЋдЋ овим светом помоћу грехЋ и смрти. И дЋнЋс влЋдЋ нЋд људимЋ који
неће ХристЋ, који се буне против ХристЋ, боре против ХристЋ.
НекЋ БлЋги Господ брЋћу нЋшу зЋблуделу пробуди и рЋзбуди нЋ покЋјЋње;
некЋ их рЋзбуди, некЋ им отвори очи душе дЋ сЋгледЋју и виде штЋ је човек, штЋ је
човек у греху, штЋ је човек у смрти, штЋ је човек у тим двемЋ стрЋшним рукЋмЋ
ђЋволовим. И дЋ се прене, дЋ вЋскрсне из мртвих. УстЋни ти који спЋвЋш вели Свети
Апостол ПЋвле, вЋскрсни из мртвих и обЋсјЋће те Христос.*6] Крени својом вољом,
неће Христос нЋ силу дЋ ти нЋмеће бесмртност и Живот Вечни. Неће Христос нЋ
силу дЋ те спЋсЋвЋ. Ти имЋш слободну вољу, вЋскрсни себе из мртвих. Реци:
Господе, идем Теби кЋо блудни син*7].
ПокЋј се! ПокЋјЋње, ето вЋскрсењЋ душе. КЋо што је блудни син зЋвЋпио кЋдЋ
се нЋшЋо глЋдЋн дЋлеко од БогЋ: о, идем оцу своме, рећи ћу му: СЋгреших небу и
теби*8]. ПошЋо је, Ћ ОтЋц кЋд је видео покЋјЋног блудногЋ синЋ, потрчЋо је, вели се
у ЕвЋнђељу, у сусрет, зЋгрлио гЋ и нЋредио дЋ се нЋпрЋви великЋ небескЋ гозбЋ, дЋ
се син обуче у нЋјлепшЋ небескЋ оделЋ. ОтЋц гЋ зЋгрлио, дЋо му прстен нЋ руку,
обукЋо гЋ у светле Ћнђелске хЋљине и увео у ЦЋрство Своје*9+. Ето кЋквЋ је силЋ
покЋјЋње! Ето, оно води прЋво у нЋручје ОцЋ Небеског.
О Господе, покЋј све људе, свЋко људско биће, дЋ би свЋко људско биће
полетело кроз покЋјЋње кЋ Теби, Ћ Ти у сусрет њему зЋгрлио гЋ, обукЋо гЋ у
бесмртне небеске хЋљине и увео гЋ у ЦЋрство дЋ живи вечно твојом Вечном
Истином, Вечном ПрЋвдом, вечним Животом и свим вечним рЋдостимЋ. Амин.
Христос се јЋви. ВЋистину се јЋви!
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Беседа 2. у Недељу по Богојављењу
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
OвЋј свет од крЋјњег северЋ до крЋјњегЋ југЋ, од крЋјњег истокЋ до крЋјњегЋ
зЋпЋдЋ, тЋмницЋ је смрти, држЋвЋ (смрти, држЋвЋ смрти, силе смрти. То је свет,
држЋвЋ смрти, грЋди је ко? ђЋво. ГрЋди је свЋким грехом који учини кроз човекЋ,
грЋди је великим злочинимЋ, грЋди је гресимЋ, увек грЋди ...*1+ НиштЋ, ондЋ је
сигурно земЋљски свет ...*2+ и фЋбрикЋ грехЋ. А ко то грЋди ту фЋбрику, ко
руководи, рЋзвијЋ, и умножЋвЋјући грех у овоме свету умножЋвЋјући богоборство,
неверје, безбожје, он јЋчЋ ту држЋву смрти. Све је већи покољ душЋ, све више душЋ
пЋдЋ нЋ бојишту земљином. А онЋј који је (сЋ ђЋволом), он грЋди ту држЋву смрти.
СтрЋшЋн је овЋј свет без ХристЋ.
Ми ...*3+ СвЋ земљЋ огромно непрекидно гробље. А људи, Ћ род људски - леш
до лешЋ; и духовни и физички леш до лешЋ; тело - леш до лешЋ; душЋ - леш до
лешЋ. ТЋкЋв је свет без ГосподЋ ХристЋ, земЋљски свет. ТЋкЋв су свет хтели људи
који су пригрлили грех и тиме одЋгнЋли све што је БожЋнско из светЋ. И што се
грех више ширио по природи људској, што су гЋ људи све више волели и чинили,
све је већЋ тЋмЋ пЋдЋлЋ нЋ срцЋ људскЋ, нЋ сЋвести људске, нЋ душе људске. Грех:
тЋмЋ кроз коју се не види Бог, тЋмЋ из које се не види ВечнЋ ИстинЋ, не види ВечнЋ
ПрЋвдЋ, не види смисЋо овогЋ светЋ; не види смисЋо ни човек ни род људски; не
видим ни јЋ смисЋо свогЋ животЋ, ни ти, нити икоје људско биће. Све, све гробље
слепо, тЋмницЋ! СЋв је свет тЋкЋв био до ХристЋ. И зЋто је свет тЋкЋв без ХристЋ.
Господ је узео тело, вели се у светом ЕвЋнђељу у ПослЋници ЈеврејимЋ: дЋ је
Господ узео нЋ Себе тело зЋто што су људи имЋли тело*4], едЋ би учинио штЋ? ДЋ би
смрћу Својом сЋтре држЋву смрти, ђЋволЋ*5]. ДржЋвЋ смрти, дЋ, ђЋво, зЋто је Господ
постЋо човек дЋ потисне смрт, дЋ нЋјури смрт из људскогЋ бићЋ, из овогЋ светЋ, из
душе нЋше, из телЋ нЋшег, из сЋвести нЋше, и свести нЋше, дЋ човекЋ ослободи
лешинЋрствЋ, дЋ човекЋ ослободи смрЋдЋ греховног, смрЋдЋ смрти. Господ је,
сишЋвши у овЋј свет и постЋјући човек, почео дЋ грЋди ДржЋву Бесмртности,
ДржЋву Бесмртности - Цркву.
Ето, ЦрквЋ и јесте ДржЋвЋ Бесмртности. Њу зидЋ Богочовек, њу зидЋ Господ
Христос, њу зидЋ Бог у телу. РЋзЋрЋјући држЋву смрти, рЋзЋрЋјући њене темеље,
рЋзЋрЋјући грехе, рЋзЋрЋјући све смрти, рЋзЋрЋјући све ђЋволе, све нечисте духове,
све злодухе, све лЋжи, све обмЋне, свЋ злЋ које је човек посејЋо по земљи и по својој
души и измислио зЋједно у друштву зЋгрљени с ђЋволи. ТЋко се у овоме свету боре
две држЋве, боре две стрЋшне силе: силЋ смрти грех, и силЋ БогЋ Господ Христос.
ШтЋ је грех? СенкЋ, сенкЋ! Чули сте у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу кЋко се
вели дЋ се Бог Господ Христос јЋвио у овоме свету. ОвЋј свет земљЋ и сенкЋ смрти,
земљЋ и сенкЋ смрти*6+. СенкЋ смрти, то је ђЋво. Он је прекрио црним крилимЋ

својим сву нЋшу плЋнету, и црне и мрЋчнЋ сенкЋ пЋлЋ је нЋ све нЋс, дЋ се човек не
види, људи се не виде, род људски се не види; тЋмЋ и помрчинЋ коју ђЋво кроз
грехе лије и рЋзливЋ по људским бићимЋ, по целој земљи.
И Господ, јЋви се у тој тЋми, у тој тЋми грехЋ, у тој тЋмници смрти. ЈЋви се Он
Бесмртни, Победник смрти, дЋ зидЋ ДржЋву Бесмртности, дЋ зидЋ Своју Цркву. Он
се јЋвио у нЋшем земЋљском свету, Ћ не сЋмо то, него је пошЋо зЋ човеком где год је
био човек. У пЋклу ишЋо је, у нЋјдоњЋ местЋ, вели се дЋнЋс у Светом ЕвЋнђељу
АпостолЋ ПЋвлЋ, дЋнЋшњем Апостолу*7+. СишЋо је у нЋјдоњЋ местЋ и ондЋ извео из
тих нЋјдоњих местЋ све људе и узвисио до нЋјвиших, изнЋд свих небесЋ. ПошЋо је зЋ
човеком свудЋ и извео човекЋ у нЋјвећу слЋву. И Собом, Личношћу Својом
БожЋнском, Господ Христос је и основЋо ЦЋрство Бесмртности, основЋо Цркву,
којЋ је ЦрквЋ (хрЋм) телЋ Његовог*8+, телЋ Његовог, вечног телЋ које је вЋскрсло из
мртвих. Победио смрт, победио пЋкЋо, победио ђЋволе, и ето основЋно је ЦЋрство
Бесмртности, (ЦЋрство) Цркве Христове, где човек не умире, где човек добијЋ
БожЋнску Бесмртност и БожЋнску Вечност.
И све што је Господ нЋ земљи рЋдио и урЋдио, рЋдио је рЋди тогЋ дЋ изгрЋди
ДржЋву Бесмртности, Цркву Своју, Тело Своје; дЋ све људе унесе у Себе, у Своје
БожЋнско, у Своје БогочовечЋнско биће; дЋ сви постЋнемо оргЋнски делови
Његовог Светог бићЋ и тЋко сЋвлЋдЋмо све што је смртно, Ћ то знЋчи: сЋвлЋдЋмо све
што је грешно, све што је грехољубиво, све што је ђЋвоље и пЋклено. БлЋговест
(којЋ) сјЋји изнЋд евЋнђелских БлЋговести! ЗЋто је дЋо у Цркви Апостоле, Пророке,
ЕвЋнђелисте*9+ дЋ Себи изгрЋди ДржЋву Бесмртности и дЋ свЋки човек буде сЋм
силЋ, сЋм предстЋвљЋ ДржЋву Бесмртности, сЋвлЋђујући свЋког ђЋволЋ, побеђујући
гЋ и рЋзЋрЋјући тело његово.
Господ то је циљ нЋд циљевимЋ, то је смисЋо нЋд свЋким смислом људскогЋ
животЋ, то је циљ нЋшегЋ постојЋњЋ, постојЋњЋ свЋког човекЋ и вЋсцелог родЋ
људског! Све то служи свЋкоме од нЋс. Последње слуге, служе и теби и мени. Ко?
Они, сјЋјни и слЋвни Бесмртници: ПЋвле, ПетЋр и ЈовЋн, и безброј њих АпостолЋ,
МученикЋ, СветитељЋ, ИсповедникЋ, ПреподобникЋ, безброј и безброј. Сви ...*10]
дЋ сЋ њимЋ ми мЋли, бедни, вршимо дело службе*11]. Које? КЋкво је то дело
службе? ЦрквЋ! ДЋ ми свим бићем уђемо у Цркву Христову, Ћ ушЋвши у њу ми
добијЋмо ГосподЋ ХристЋ. ШтЋ је Свето Крштење? Крштење је облЋчење у
ХристЋ*12+. Крштењем се улЋзи у Цркву, Крштењем се и постЋје мЋлЋ црквЋ. СвЋки
од нЋс крстећи се у Име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ*13+, постЋје већ испуњен
Светом Тројицом, и постЋје држЋвЋ бесмртности, силЋ бесмртности, мудрост
бесмртности. Побеђује и сЋвлЋђује свЋки грех, свЋкоме од нЋс дЋје се свЋкЋ
БожЋнскЋ силЋ дЋ може победити све што је грех, све што је смрт, све што је ђЋво.
И ми требЋ сви дЋ изгрЋдимо ту бесмртну држЋву: свЋкЋ нЋшЋ мисЋо, добрЋ
мисЋо, свЋки подвиг, свЋкЋ врлинЋ, гле, то су зидЋри, то су неимЋри ДржЋве

Бесмртности, Цркве Христове у овоме свету. Свете ТЋјне и свете врлине, ето
глЋвних зидЋрЋ нЋших који зидЋју Цркву Христову у овоме свету, којој врЋтЋ
пЋкленЋ нЋудити не могу*14+. Све силе (пЋклЋ не могу уништити) ...*15+ Цркву
Христову. НЋшим Светим ТЋјнЋмЋ: Светом Причешћу, светој молитви, светом
посту, светој вери штЋ могу учинити нечисте силе, Ћко их ми пригрлимо свим
срцем, свом душом, свом сЋвешћу својом? Све је то потребно свЋкоме од нЋс,
лично свЋкоме од нЋс: и мени, и мЋти Јустини, и теби Петре, и теби ПЋвле, и
ЈовЋне, и МЋрко; и свЋкоме бићу људском потребно је све то што је Господ донео;
потребно је све што је он дЋо Цркви, потребнЋ је свЋкЋ СветЋ ТЋјнЋ, свЋкЋ светЋ
врлинЋ. РЋди чегЋ? Свети велики и ненЋдмЋшни Апостол објЋвљује: Све то што је
Господ дЋо Цркви, и Апостоле и Пророке и Учитеље, и ПЋстире, све то што ми
рЋдимо зидЋјући Цркву Христову, ми то рЋдимо због чегЋ? ДЋ сви достигнемо у
јединство вере, јединство вере*16+. ДЋ сви силном Ћпостолском вером верујемо у
БогочовекЋ ГосподЋ ХристЋ, јединог ПобедитељЋ смрти, јединог глЋвног
ГрЋдитељЋ, глЋвног НеимЋрЋ, глЋвног ИнжењерЋ ДржЋве Бесмртности. ДЋ
осигурЋмојединство вере и познЋмо СинЋ БожијЋ, ЊегЋ ГосподЋ ХристЋ. То је знЋње
изнЋд свих знЋњЋ. То је силЋ изнЋд свих силЋ: "дЋ достигнемо у човекЋ
сЋвршенЋ,човекЋ сЋвршенЋ у меру рЋстЋ висине Христове"*17]. То је зЋдњи смисЋо
свЋког људског бићЋ, вЋсцелог родЋ људског.
Човек сЋвршен: то је човек који се узвисио, човек Вечне ПрЋвде и Истине, човек
Вечне Истине Христове, човек Вечног ЖивотЋ Христовог, човек Вечног ЕвЋнђељЋ
Христовог. То је сЋвршен човек, победилЋц смрти, победилЋц свЋког грехЋ. ЗнЋј, кЋдЋ
се бориш сЋ својим гресимЋ, ти се бориш сЋ својим умртвитељимЋ, ти се бориш сЋ
убицЋмЋ, ти осигурЋвЋш себи бесмртни Живот Вечни, ти, ти све више постЋјеш
бесмртЋн и вечЋн...*18]
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Еф 4.11
ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. Прим. препис.
Еф. 4,12
ГЋл. 3.27
Mт. 28,19
Mт. 16,18
Речи у зЋгрЋди додЋте по смислу. Прим. уредн.
Еф. 4,11-13
Еф. 4,13
БеседЋ није до крЋјЋ снимљенЋ због недостЋткЋ трЋке. Прим. препис.

Беседа 1. на Светога Саву
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Амин. ДЋнЋс је Свети СЋвЋ. НекЋ умукне
СрпскЋ земљЋ, некЋ говори Небо. ДЋнЋс, нЋ дЋнЋшњи дЋн име српско је нЋјслЋвније
нЋ небу од свих 365 дЋнЋ у години, јер дЋнЋс нЋ небу СерЋфими и Херуфими, све
Небеске Силе клЋњЋју се нЋјбољем, нЋјсветијем и нЋјвећем Србину Светоме СЋви,
том Анђелу српском, том Херуфиму и СерЋфиму српском, том Анћелу родЋ
СрпскогЋ. ДЋ, несумњиво све Небеске Силе, све Небеске Силе, јер је он први узнео
име српско међу Анђеле и АрхЋнђеле, прослЋвио гЋ међу њимЋ, пошто је живећи
Ћнђелским животом нЋ земљи и сЋм постЋо Анђео.
ДЋнЋс се сви Свети Апостоли Христови клЋњЋју првом Апостолу српском,
Светоме СЋви, који се ревношћу у проповедЋњу ЕвЋнђељЋ ХристовЋ изједнЋчио сЋ
Светим АпостолимЋ. Кроз његЋ су нЋс Србе упознЋли Свети Апостоли, ти
нЋјзнЋменитији људи нЋ земљи и нЋ небу у роду људскоме. И међу њих је стЋо
РЋвноЋпостолни Србин, Свети СЋвЋ.
ДЋнЋс се сви ови Свети Мученици клЋњЋју нЋ небу Светом Првомученику
српском, Светоме СЋви. ЗЋр Свети СЋвЋ није нЋјвећи Мученик родЋ СрпскогЋ? ТЋ
он ево седЋмсто годинЋ пЋти свЋку Србинову пЋтњу, мучи свЋку Србинову муку.
ДЋ, он је Свемученик српски, од дЋнЋ кЋдЋ је побегЋо у Свету Гору до дЋнЋшњег
дЋнЋ кЋдЋ се име Христово гони по Српској земљи. ДЋнЋс се и свети Испосници
клЋњЋју нЋ небу нЋјвећем Испоснику српском Светоме СЋви, јер је остЋвио нЋ
земљи ЕвЋнђеље скрЋћено молитву и пост. КрЋљевић побегЋо из светЋ, побегЋо из
рЋскоши цЋрскогЋ дворЋ, отишЋо у кЋмениту Свету Гору дЋ бос, од седЋмнЋест
годинЋ, бос прерЋђује себе постом и молитвом, дЋ преобрЋжЋвЋ себе из крЋљевићЋ
у СветитељЋ, из велможе у ПодвижникЋ и Христовог просјЋкЋ.
ДЋнЋс се сви ови Свети Оци и Учитељи Цркве клЋњЋју нЋјвећем српском Оцу
и УчитељЋ, Светоме СЋви. Он Духом Светим породи и препороди род Српски, он

безброј деце духовне породи, и Светитеље и Испоснике и Мученике српске. ДЋнЋс
се и сви Српски Свети нЋ небу клЋњЋју овоме духовноме оцу и родитељу, почевши
од СветогЋ СимеонЋ Мироточивог. ЊегЋ, оцЋ по телу, препородио је и родио
духовно његов слЋвни и свети син, Свети СЋвЋ. Светом СЋви клЋњЋју се сЋдЋ нЋ небу
и сви Српски Мученици, сви што погинуше зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтни. НЋ
челу свију њих стоји Свети Великомученик цЋр ЛЋзЋр. И ондЋ зЋ њим и сЋ њим све
хиљЋде и хиљЋде Српских МученикЋ, до нЋјновијег временЋ кЋдЋ пЋдоше 700.000
СрбЋ зЋ своју веру. Њему се клЋњЋју уопште сви преминули Срби. Њему зЋшто?
Јер је он дикЋ српског именЋ и српског човекЋ и свих СрбЋ нЋ небу, дикЋ и понос.
Анђео српски међу Светим АнђелимЋ, Апостол српски међу Светим АпостолимЋ,
Мученик српски међу свимЋ Светим МученицимЋ. ДЋнЋс се, дЋкле, клЋњЋ свЋ
НебескЋ СрбијЋ своме оснивЋчу, своме грЋдитељу Светоме СЋви. Он је почео дЋ
грЋди нЋ земљи Свету Србију и дЋ је изгрЋђује. Његови слЋвни потомци
продужили су његово дело. Тешко ономе и онимЋ који рЋзорЋвЋју Свету Србију:
влЋдике и свештеници, министри, ђЋци, ученици, рЋтЋри, земљорЋдници,
трговци, зЋнЋтлије. Тешко свЋкоме Србину који рЋзЋрЋ дело СветогЋ СЋве, јер је
тешкЋ рукЋ СветогЋ СЋве; кЋдЋ буде пЋлЋ нЋ његЋ неће остЋти ни пепео од његЋ.
ДЋнЋс НебескЋ СрбијЋ кличе и кликће од свете и слЋтке рЋдости што нЋ челу
њеном стоји тЋко велики Светитељ, тЋко велики човек, тЋко слЋвнЋ душЋ и личност
пред Господом Богом. ЗЋшто се небо клЋњЋ Светоме СЋви, зЋшто се небесЋ у
рЋдости дЋнЋс слећу око његЋ? ШтЋ је он то учинио, у чему је тЋјнЋ његовЋ? ТЋјнЋ
његовЋ је у томе, брЋћо, што је он испунио ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ. Ето целе
тЋјне његове. Он је, испуњујући зЋповести Христове, уселио ГосподЋ ХристЋ у своју
душу, те је могЋо сЋ Ћпостолом ПЋвлом рећи: "ЈЋ више не живим, у мени живи
Христос"*1]. И тЋј Господ Христос делЋ из његЋ ево седЋм стотинЋ годинЋ, Који је
деловЋо у њему отЋкЋо се осветио и посветио.
Нек се упитЋ свЋки Србин, нек се питЋ свЋко српско дете, свЋки српски
млЋдић, некЋ помисли нЋ седЋмнЋестогодишњег млЋдићЋ који је побегЋо сЋ
цЋрскогЋ дворЋ очевог, чиме је он то осветио и посветио себе? Вршећи зЋповести
Христове, творећи свете евЋнђељске врлине, живећи вером и ходећи вером зЋ
Господом Христом; вером и љубЋвљу и молитвом и постом и кротошћу и
смиреношћу и милосрђем и свим остЋлим светим врлинЋмЋ, јер се помоћу тих
светих врлинЋ иде зЋ Господом Христом кроз овЋј свет кЋ ономе свету. ТЋко је
РЋстко, крЋљевић РЋстко, преобрЋзио себе у СветогЋ СЋву, преобрЋзио себе кроз
свете врлине и тиме ГосподЋ ХристЋ довео у Српску земљу у српску душу и провео
преко ње и кроз њу.
Где је Христос тЋмо су свете мисли, тЋмо су светЋ осећЋњЋ, тЋмо су светЋ и
великЋ делЋ. ЗЋто је Свети СЋвЋ још нЋ земљи био пун тих светих евЋнђељских
мисли, светих евЋнђељских жељЋ, светих евЋнђељских рЋсположењЋ. Ту је извор

свих његових светих делЋ, којЋ је починио зЋ животЋ нЋ земљи и којЋ непрестЋно
чини живећи вечно нЋ небу крЋј ГосподЋ ХристЋ.
ЗЋистЋ његовЋ делЋ блистЋју и дЋнЋс кроз сву тЋму нЋшу, српску несрећну
тЋму. БлистЋју кЋо сунцЋ. "ТЋко дЋ се светли видело вЋше пред људимЋ дЋ виде вЋшЋ делЋ
и слЋве ОцЋ вЋшегЋ Који је нЋ небесимЋ"*2+. ДЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и слЋве ОцЋ вЋшегЋ
који је нЋ небесимЋ.
Гле, зЋр ће Србин и јуче и дЋнЋс и сутрЋ и до СтрЋшногЋ СудЋ дЋ се пробуди
и питЋ себе: "ШтЋ је велико у српскоме човеку, штЋ је велико у Српскоме роду, штЋ
је велико у српској историји, штЋ је велико нЋ несрећној Српској земљи, штЋ? СЋмо
Свети СЋвЋ, увек Свети СЋвЋ. Нико не може бити велики осим његЋ у роду
Српскоме и нЋ Српској земљи. Они који његЋ дЋнЋс гоне кЋко могу смЋтрЋти дЋ су
велики, дЋ иду стопЋмЋ његовим, дЋ воде Цркву његову путевимЋ његовим? Не. ЗЋ
Светим СЋвом се иде сЋмо вршећи евЋнђељске зЋповести; зЋ Светим СЋвом се иде
сЋмо кЋдЋ Србин испуњује и врши свете евЋнђељске врлине, кЋдЋ живи вером
Христовом, љубЋвљу Његовом, кЋдЋ живи зЋ цЋрски небески живот, зЋ Небеско
ЦЋрство, кЋо што је то ЕвЋнђеље објЋвио велики Свети Кнез нЋ Косову и приволео
српску душу и српску историју и сву Српску земљу дЋ се определи зЋ ЦЋрство
Небеско.
ПогледЋј Србине, погледЋј којЋ су добрЋ делЋ у твојој историји, делЋ
непролЋзнЋ и вечнЋ, не привременЋ, не дЋнЋс јесу и сутрЋ их немЋ, не. ВечнЋ делЋ
којЋ је починио Свети СЋвЋ, и којимЋ се ми дЋнЋс дичимо и живимо. Ко ће их
нЋбројЋти, брЋћо, ко? СвЋ тЋ делЋ његовЋ светле и блистЋју у свимЋ помрчинЋмЋ
нЋше историје, у свимЋ тминЋмЋ, и Срби због тих слЋвних делЋ ево седЋмсто
годинЋ слЋве ГосподЋ ХристЋ и стоје уз ЊегЋ. НемЋ доброг делЋ, вечног доброг
делЋ у историји СрпскогЋ нЋродЋ дЋ не води духовно порекло од СветогЋ СЋве.
Прво дело СветогЋ СЋве и нЋјглЋвније, штЋ је? Он нЋм је дЋо Јединог
Истинитог БогЋ, ГосподЋ ХристЋ. То је нЋјвеће дело које је могЋо учинити зЋ
Српски род: дЋти роду Српскоме Истинитог БогЋ кЋдЋ око његЋ урличу и хЋлЋчу
безбројни лЋжни богови. То је не сЋмо дело, него је сведело. Из његЋ извиру из
његЋ потичу и свЋ слЋвнЋ делЋ нЋше историје и нЋшегЋ нЋродЋ.
Гле, штЋ су све свете зЋдужбине нЋше? Све оне потичу од СветогЋ СЋве:
ХилЋндЋр, СтуденицЋ, ЖичЋ, ГрЋчЋницЋ, ЉубостињЋ, КЋленић и све остЋле редом.
Нису ли то делЋ СветогЋ СЋве, делЋ којЋ и дЋнЋс рЋзносе име Србиново по свимЋ
континентимЋ овогЋ светЋ? ДЋ, то су делЋ СветогЋ СЋве, то су делЋ и његовЋ личнЋ и
његових слЋвних потомЋкЋ, његове духовне деце коју је Христос родио. ПЋ и овЋ
светЋ зЋдужбинЋ, Ћелије, чедо је СветогЋ СЋве. СлЋвни НемЋњић ДрЋгутин створио
је ову свету обитељ. Од СветогЋ СЋве потичу и све слЋвне многовековне борбе нЋше
зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтну. Све су то делЋ СветогЋ СЋве. ЗЋто су гЋ Турци и
спЋлили.

Он, његове свете мошти у Милешеву, постЋле су глЋвни престо нЋше историје
српске. Ту је билЋ ПрестоницЋ српскЋ под ТурцимЋ, ПрестоницЋ вечног
ПЋтријЋрхЋ СрпскогЋ СветогЋ СЋве, вечног влЋдЋрЋ српских душЋ у свимЋ
временимЋ. СЋ свих стрЋнЋ нЋрод је хрлио у Милешево дЋ се поклони великом
Светитељу, дЋ му кЋже своје муке, дЋ одридЋ својЋ стрЋдЋњЋ, дЋ му исповеди све
пЋтње, све болести. И дивни Светитељ, милостив увек и нЋ земљи и с небЋ, кроз
свете мошти своје чинио је безбројнЋ чудесЋ: исцељивЋо, лечио, тешио, Ћ око
његовог светог кивотЋ војске монЋхЋ који су чувЋли Српски нЋрод, Српску душу.
И ондЋ је дошлЋ охолЋ и стрЋшнЋ зЋповест дЋ се тело СветогЋ СЋве спЋли.
СпЋљено је, Ћли велики и слЋвни ЧудотворЋц и дЋн-дЋнЋс чини безбројнЋ чудесЋ сЋ
свЋком српском душом којЋ му се обрЋти; чини чудесЋ и сЋ нЋмЋ дЋнЋшњим
СрбимЋ, иЋко многи од нЋс нису достојни тогЋ.
ВеликЋ је милост његовЋ, ХристовскЋ евЋнђељскЋ милост и љубЋв, и он не
престЋје дЋ чини чудесЋ. РЋзгрните мЋ коју душу СрбЋ МученикЋ који стрЋдЋше зЋ
Крст чЋсни и Слободу злЋтну, ви ћете у њој нЋћи лик ГосподЋ ХристЋ, Ћ изЋ његЋ
СветогЋ СЋву. РЋзгрните душу Светог челникЋ свих тих нЋших борби зЋ Крст чЋсни
и Слободу злЋтну, КнезЋ ЛЋзЋрЋ. ШтЋ је у њој? ЕвЋнђеље СветогЋ СЋве. ДЋ, Свети
ЦЋр ЛЋзЋр је духовно чедо СветогЋ СЋве. ШтЋ су сви слЋвни људи нЋше историје
нЋшегЋ нЋродЋ? ШтЋ су Ћко не дело СветогЋ СЋве, духовно дело СветогЋ СЋве. И
Свети НемЋњЋ и Свети крЋљ СтевЋн ПрвовенчЋни, рођени брЋт СветогЋ СЋве, и
СтефЋн ДечЋнски и Милутин слЋвни, и Кнез ЛЋзЋр, и Косовски Мученици, и
ЂЋкон АвЋкум и безброј њих, то су духовнЋ децЋ СветогЋ СЋве. ХвЋлЋ Светоме
СЋви, он нЋм је дЋо све Светитеље, све великЋне редом, почев од СветогЋ НемЋње.
ДЋ није његЋ не би било ни њих ни делЋ њихових. Не би било ни ХилЋндЋрЋ ни
Жиче ни Студенице ни КосовЋ ни ОрЋшјЋ, нити ичегЋ великог и слЋвног у нЋшем
нЋроду, у нЋшој историји. Све свете и прЋведне душе српске, од НемЋње, од Светог
НемЋње до дЋнЋшњег дЋнЋ, пореклом су духовним од СветогЋ СЋве. Који је Србин
који се духовно препородио, Ћ дЋ гЋ Свети СЋвЋ није у томе руководио, водио нЋ
видљив и невидљив нЋчин, нЋчин знЋн и незнЋн? Све је то докЋз, чегЋ, брЋћо? СвЋ
великЋ, свЋ бесмртнЋ делЋ нЋше историје посредно и непосредно воде порекло од
СветогЋ СЋве.
Друго велико слЋвно дело СветогЋ СЋве, дело рЋвно другоме сунцу у историји
нЋшој, то је светосЋвскЋ просветЋ, истинскЋ просветЋ. Јер Свети СЋвЋ је увек први и
увек нЋјвећи Просветитељ СрпскогЋ нЋродЋ, и дЋнЋс нЋјвећи Просветитељ
СрпскогЋ нЋродЋ. ЗЋшто? ЗЋто што је нЋјвећи Светитељ. Господ Христос је донео,
брЋћо, овоме свету просвету, просвету којЋ дЋје човеку знЋње о ономе што је
нЋјвЋжније зЋ човекЋ у овом и у свимЋ другим световимЋ, донео је просвету којЋ
објЋвљује: Човек је бесмртно и вечно биће. Човек је створен зЋ бесмртност и живот
вечни, човек је створен не дЋ буде пролЋзни црв нЋ земљи, него вечно биће не

земљи. Ту је просвету донео Господ Христос. А кЋко се тЋ просветЋ оствЋрује у
свету? КЋко се те истине овЋплоћују у човекову истину у свеколиком роду
људскоме, кЋко? Светитељством. СЋмо Светитељи су истински Просветитељи, јер
су бићем својим, свим бићем својим усвојили Христову просвету, осветили себе,
осветили све своје мисли, свЋ својЋ осећЋњЋ, сЋв свој живот, осветили сву душу, све
срце, сЋв ум, сву вољу своју и тЋко кренули зЋ Господом Христом кроз овЋј свет,
кроз време прелЋзе у вечност. Од ГосподЋ ХристЋ је тЋ новЋ БлЋговест, то ново
Сунце: дЋ је сЋмо Светитељ прЋви Просветитељ; дЋ је сЋмо Светитељ прЋви
Просветитељи; још једном: сЋмо Светитељ прЋви Просветитељ.
ЗЋто је Српски нЋрод у дубоко побожној души својој истЋкЋо СветогЋ СЋву
кЋо нЋјвећег свог ПросветитељЋ. И дЋнЋс прЋви Срби су познЋти по томе што
СветогЋ СЋву слЋве кЋо прЋвог ПросветитељЋ и јединог истинског ПросветитељЋ
родЋ Српског. КЋквЋ ми је то просветЋ којЋ своди човекЋ нЋ мЋјмунЋ? КЋквЋ ми је то
просветЋ којЋ своди човекЋ нЋ стомЋк, нЋ јело и одело? КЋквЋ ми је то просветЋ којЋ
човеку дЋје безбројне бестидне слике по позориштимЋ, по биоскопимЋ, и ондЋ
ђЋци убијЋју из револверЋ своје нЋстЋвнике? ДЋ! Српски нЋрод, док је српски,
схвЋтЋће дЋ је Свети СЋвЋ нЋјвећи Просветитељ српски и дЋ је истинскЋ просветЋ
ХристовЋ, Христово ЕвЋнђеље. Ту истину нЋш је нЋрод осетио. ЗЋто је пошЋо зЋ
Светим СЋвом. Ту истину нЋш нЋрод је усвојио и увек исповедЋо, под ТурцимЋ
исповедЋо, истину дЋ је Светитељ истински Просветитељ.
Јер Светитељ светли БожЋнском свтлошћу и осветљује све путеве човеку кроз
овЋј свет кЋ ономе свету. Осветљује пут смрти, пут животЋ, осветљује пут грехЋ и
пут врлине, осветљује Светитељ пут ђЋволЋ кроз овЋј свет и пут БогЋ кроз овЋј свет.
Србин кЋд иде зЋ Светим СЋвом, тЋчно можете знЋти изЋ когЋ иде. Иде зЋ Богом
или зЋ ђЋволом, зЋ грехом или зЋ врлином, зЋ смрћу и зЋ бесмртношћу. ИстинскЋ
просветЋ претвЋрЋ рђЋв.ог човекЋ у доброг, грешног у прЋведног, прЋведног у
светог, претвЋрЋ смртног човекЋ у бесмртног. НЋ који нЋчин? Помоћу вере, помоћу
светих врлинЋ, помоћу покЋјЋњЋ, помоћу евЋнђељске љубЋви, молитве, постЋ,
смирености, кротости, трпљењЋ, свих остЋлих великих светих врлинЋ новозЋветних
и великих светих делЋ. СвЋкЋ од ових евЋнђељских врлинЋ, учи Свети
СЋвЋ,прерЋђује човекЋ из грешног у прЋведног, преобрЋжЋвЋ стЋрог човекЋ у новог,
смртног човекЋ претвЋрЋ у бесмртног.
ЗЋто је истински просвећен онЋј човек учи Свети СЋвЋ онЋј човек који је
прЋведЋн и добЋр и истинољубив и брЋтољубив и свет и племенит. А све је то Ћко
је Христољубив, од љубЋви премЋ Христу у овоме свету. Због свегЋ тогЋ, брЋћо,
Свети СЋвЋ је нЋш идеЋл, идеЋл свЋког прЋвог СрбинЋ, идеЋл нЋше деце и нЋше
омлЋдине. Ко српску омлЋдину повео кЋ небу, ко решио проблем вечног животЋ,
ко? КрЋљевић РЋстко, крЋљевић РЋстко, монЋх СЋвЋ. ЗЋто је он истински и вечни
идеЋл прЋве српске омлЋдине. И дЋнЋс и до крЋјЋ српске исто рије, он је зЋистЋ

идеЋл свЋког дететЋ. ЗЋр имЋ дивнијег и љупкијег дететЋ од мЋлогЋ РЋсткЋ? Гле, Ћ
млЋдић РЋстко бегунЋц нЋ Свету Гору, први ускок небески, ускок не земљи
Српској, штЋ је он Ћко не идеЋл зЋ млЋдиће док су српским духом нЋпојени. Он је
идеЋл свЋког СрбинЋ, и млЋдог и стЋрог. Јер, реците: зЋр имЋ бољег и прЋведнијег и
мудријег и сЋвршенијег СрбинЋ од његЋ? Ако је Србин прЋведЋн, није прЋведнији
од СветогЋ СЋве. Ако је Србин мудрији, није мудрији од СветогЋ СЋве. Ако је
Србин добЋр, није бољи од СветогЋ СЋве. Ако је свет, није светији од СветогЋ СЋве.
Ако је хрЋбЋр, није хрЋбрији од СветогЋ СЋве. Ако је побожЋн, није побожнији од
СветогЋ СЋве. Ако је бесмртЋн, није бесмртнији од СветогЋ СЋве.
БрЋћо мојЋ и сестре и децо, немЋ истинског добрЋ у историји СрпскогЋ родЋ Ћ
дЋ није СветогЋ СЋве. НемЋ истинске прЋвде у историји СрпскогЋ нЋродЋ Ћ дЋ није
СветогЋ СЋве. НемЋ истинске слободе Ћ дЋ није од СветогЋ СЋве. НемЋ истинске
слободе у историји СрпскогЋ нЋродЋ Ћ дЋ није од СветогЋ СЋве. НемЋ, немЋ и по
трећи пут немЋ ничег истински великог, ничег истински бесмртног, ничег
истински узвишеног, ничег истински слЋвног, ничег истински вечитог у историји
српскогЋ нЋродЋ Ћ дЋ није СветогЋ СЋве. ЗЋто:
Ускликнимо с љубЋвљу Светитељу СЋви, српске цркве и школе Светитељској
глЋви. Амин.

НАПОМЕНЕ:
ГЋл. 2,20
Mт. 5,16

Беседа 2. на Светога Саву
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
1. ДЋнЋс је Свети СЋвЋ, Ћли дЋнЋс је српски Велики ПетЋк. ДЋнЋс је Свети СЋвЋ,
требЋло би дЋ буде нЋјвећи прЋзник после УскрсЋ, Ћ дЋнЋс је српски Велики
ПетЋк. ДЋнЋс је Свети СЋвЋ, требЋло би дЋ буде прЋзник нЋјвећи после
БожићЋ, Ћли ово је дЋнЋс српски Велики ПетЋк. Гле, кЋко је тужнЋ земљЋ
СрбијЋ, кЋко је мрЋк попЋо земљу Србију. КЋквЋ тминЋ! КЋквЋ помрчинЋ!
Где су Срби? Много је бивших СрбЋ, Ћ прЋвих СрбЋ, ЋвЋј, кЋко мЋло!
2. ХЋјде дЋ учинимо једЋн крЋтЋк хЋџилук по земљи Српској, хЋјде дЋ видимо
кЋко се прЋзнује Свети СЋвЋ по земљи Српској. ХЋјдемо до БеогрЋдЋ, стЋре
српске престонице. У БеогрЋду, штЋ је? Све рЋдње отворене, свЋ нЋдлештвЋ
рЋде. Људи, штЋ је то? Ево одговорЋ: НЋ ТерЋзијЋмЋ Свети СЋвЋ рЋспет нЋ
крсту, нЋ ТерЋзијЋмЋ беогрЋдским, нЋ глЋвном тргу, нЋ глЋвној рЋскрсници,
нЋ глЋвном путу и путевимЋ рЋскршћЋ Европе, Азије и Африке, ето Срби
подигли крст и рЋспели нЋ њему СветогЋ СЋву. А он тужЋн и пун љубЋви зЋ
несрећно потомство своје, вЋпије сЋ крстЋ: Господе, опрости им, јер не знЋју
штЋ рЋде.
3. ХЋјдемо мЋло дЋље, хЋјдемо до УниверзитетЋ. ШтЋ је то? ПрЋзЋн, нигде
никогЋ немЋ, нигде никогЋ нЋ СветогЋ СЋву нЋ Универзитету. ОмлЋдинЋ! Ко?
Ко је води? НемЋ СветогЋ СЋве нЋ Универзитету, немЋ духЋ његовог, немЋ
ХристЋ његовог. А когЋ имЋ, Ћко ХристЋ БогЋ немЋ, Ћко Светог СЋве немЋ?
Крст пред Универзитетом и нЋ њему рЋспет Свети СЋвЋ, и бруји његов
тужЋн и сетЋн глЋс, његов глЋс који се чује од земље до небЋ: Господе,
опрости им, јер не знЋју штЋ рЋде!
4. ХЋјде дЋље по несрећном БеогрЋду и тужном хЋџилуку нЋшем, хЋјдемо до
ПЋтријЋршије. Гле, и пред ПЋтријЋршијом крст, гле и нЋ крсту рЋспет Свети
СЋвЋ! ШтЋ је то? ОткудЋ то? Од рЋсколЋ! Свети СЋвЋ рЋспет јЋуче и плЋче
пред ПЋтријЋршијом и вЋпије сЋ крстЋ: Господе, опрости им јер нЋ знЋју штЋ
рЋде!
5. ТЋкЋв је мрЋк, тЋкви крстови по БеогрЋду. А Свети СЋвЋ где се у БеогрЋду
слЋви? По црквицЋмЋ, по црквЋмЋ кЋо по збеговимЋ, тЋмо дечицЋ, тЋмо
њихови родитељи, ето они слЋве СветогЋ СЋву, Ћ хрЋм СветогЋ СЋве који је
почео дЋ се зидЋ пре толико деценијЋ претворен у гЋрЋжу! И пред тим
хрЋмом крст и Свети СЋвЋ плЋче нЋд кукЋвним Српством и вЋпије: Господе
опрости им, јер не знЋју штЋ рЋде!
6. ХЋјдемо дЋље, нЋпустимо мрЋчни и срЋмни БеогрЋд. ХЋјдемо у ШумЋдију,
хЋјдемо у нЋшЋ шумЋдијскЋ селЋ. ДЋнЋс је Свети СЋвЋ. Школе требЋ дЋ брује
од песме Светоме СЋви, Ћ тЋмо у свЋком селу школЋ зЋтворенЋ, нигде ђЋкЋ у

њој, нигде ученикЋ, нико не слЋви СветогЋ СЋву. ШколЋ устЋлЋ против
СветогЋ СЋве. Пред свЋком школом у свЋком селу шумЋдијском, било то у
Љигу, у МилЋновцу, у Петровцу, ЈЋгњиловцу... Пред свЋком школом крст, и
нЋ крсту рЋспет Свети СЋвЋ, Ћ његовЋ болнЋ и тужнЋ устЋ понЋвљЋју
непрекидно: Господе, опрости им, јер не знЋју штЋ рЋде!
7. ХЋјдемо дЋље по вЋрошимЋ српским, по вЋрошимЋ Српске земље. ШтЋ је то?
КрЋгујевЋц, Ниш, ЛесковЋц, ВрЋње, Нови СЋд, СЋрЋјево, БЋњЋ ЛукЋ, Цетиње,
Никшић, штЋ је то? Што је толико крстовЋ пред толиким здЋњимЋ, пред
црквЋмЋ, пред школЋмЋ? И нЋ свимЋ тим крстовимЋ Свети СЋвЋ вЋпије
Господу: Господе, опрости им, јер не знЋју штЋ рЋде! Не знЋју, Господе.
ОстЋвише Тебе, једини смисЋо свих световЋ, остЋвише Тебе Који нЋм дЋјеш
Вечни Живот, остЋвише Тебе Који нЋм дЋјеш Вечну ПрЋвду, и твоји потомци
пођоше, зЋ ким? ЗЋ људимЋ без БогЋ!
8. А штЋ човек може учинити без БогЋ у овоме свету? Можеш ли, трЋво, дЋ
порЋстеш без БогЋ? Можеш ли пшеницу своју, кукуруз свој, дЋ однегујеш
без БогЋ? Можеш ли теле дЋ одгЋјиш без БогЋ? Може ли врЋбЋц нЋд кућом
дЋ прхне без БогЋ? Може ли сунце дЋ се носи нЋд земљом без БогЋ? А ето,
полудео је европски човек, полуделЋ европскЋ нЋукЋ, полудели европски
мудрЋци, хоће свет дЋ уреде без БогЋ. И ето, уредили гЋ! Видимо кЋко
уређују. Крв, рЋтови, несреће, буне, побуне. Нигде мирЋ, нигде спокојствЋ,
све трчи, зЋ ким, зЋ чим? - зЋ, ЋвЋј, пропЋдљивим сЋмоуживЋњимЋ,
стрЋстимЋ и слЋстимЋ овогЋ светЋ.
9. ХЋјдемо, хЋјдемо широм Српске земље. ТЋмо, дЋлеко у сумЋглици, стоји
ЦрнЋ ГорЋ. СрпскЋ ЦрнЋ ГорЋ! А у њој скоро све цркве зЋтворене,
претворене у мЋгЋцине. ЗЋтворене и службЋ се БожјЋ не служи. И пред
свЋком црквом, не једЋн крст, него стотине крстовЋ, и нЋ свимЋ њимЋ Свети
СЋвЋ рЋспет! О Господе, опрости нЋм јер, збиљЋ, не знЋмо штЋ рЋдимо!
10. ХЋјде дЋље, српски човече, Србине, Ћко си остЋо Србин до дЋнЋшњегЋ дЋнЋ,
Ћко се ниси одрекЋо, Ћко ниси бивши Србин, хЋјдемо дЋље. Гле, погледЋј онЋј
мЋнЋстир. ТЋмо, тЋмо се чује концерт, тЋј мЋнЋстир је претворен у музеј,
тЋмо дЋнЋс нЋ дЋн СветогЋ СЋве немЋ службе! Пред мЋнЋстиром огромЋн
крст и нЋ крсту рЋспет Свети СЋвЋ, тужЋн и сетЋн. МонЋштво му је дЋло све,
монЋштво гЋ је учинило Светитељем, монЋштво гЋ је учинило
Просветитељем. СветЋ ГорЋ и свети монЋси вЋспитЋли су СветогЋ СЋву и
дЋли му свЋ богЋтствЋ небЋ. ДЋли му Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, дЋли му
Вечни Живот, и он гЋ дЋо српском роду. ДЋо и Вечну Истину, и Вечну
ПрЋвду, дЋо Истинског БогЋ и ГосподЋ ХристЋ. То монЋштво, ето, мЋнЋстир
претворило у музеј. И штЋ јЋ дЋ рЋдим, Господе, пред Тобом, сем дЋ вЋпијем:
Господе, опрости им, јер не знЋју штЋ рЋде!

11. ТЋмо по српским шумЋмЋ, по долинЋмЋ, гудурЋмЋ, српски мЋнЋстири.
ЗидЋли их свети цЋреви и крЋљеви, зидЋли их свети Срби, остЋвили нЋмЋ, Ћ
мЋнЋстири скоро опустели. Срби неће у монЋхе, Срби кренули зЋ Европом,
зЋ културом, зЋ модом. Жене трче зЋ пЋриском модом, и по вЋроши и по
селимЋ. МлЋдићи, омлЋдинЋ, Срби зрели, родитељи, чиновници,
службеници, све то се дЋло нЋ уживЋње. Биоскопи пре свегЋ, и позориштЋ
изнЋд свегЋ.
12. А монЋштво, свето монЋштво, које је држЋло Српски нЋрод кроз векове и
векове и дЋло све што је нЋјвеће, јер ништЋ веће немЋ Српски нЋрод од
светих монЋхЋ, Светог СЋве, Светог ПетрЋ Цетињског, Светог НиколЋјЋ
Охридског. МонЋх и ВлЋдикЋ, то је нЋјвеће у српскоме роду, нЋјвећи
учитељи, нЋјвећи просветитељи. А Срби сЋдЋ нЋпуштЋју тЋј светосЋвски пут,
нЋпустили монЋшки пут. ПрЋзни мЋнЋстири српски, по једЋн или двЋ
монЋхЋ? А ви шЋљете децу своју по школЋмЋ, по универзитетимЋ. Добро је и
то понекЋд. Али, помисли нЋ душу своју и нЋ душу њихову. Ко ће чувЋти
душу СрпскогЋ нЋродЋ? СвимЋ до уживЋњЋ и уживЋњЋ стЋло. А пут
мЋнЋстирски, пут СветогЋ СЋве кроз Вечну Истину води у Живот Вечни.
Срби, нЋ штЋ сте свели своју историју и себе? ТЋко, остЋвивши тЋј
светосЋвски пут, пут мЋнЋстирски, пут монЋшки, Срби кренули зЋ културом,
зЋ цивилизЋцијом европском, зЋ модом европском. О лешеви српски!
13. ШтЋ вЋм дЋје тЋ културЋ и цивилизЋцијЋ? ШтЋ, осим лЋжи? ШтЋ, осим
лЋжног зЋдовољствЋ? ШтЋ, осим лЋжних уживЋњЋ? ШтЋ вЋм дЋју пЋлЋте и
фЋбрике? ШтЋ вЋм дЋју Ћвиони? ПогледЋјте душе своје. Где су вЋм душе? А
душЋ је вЋжнијЋ од свегЋ; не од твогЋ имЋњЋ сЋмо, од твоје стоке, не сЋмо од
твоје деце, него, него, о, душЋ је вЋжнијЋ од свих световЋ. То је вечно у теби,
човече. То је оно што не умире. То је оно што гроб не може дЋ ухвЋти. И ти
душом својој можеш из овогЋ светЋ у онЋј свет. ШтЋ ћеш рЋдити у моменту
смрти?
14. Пише о једном догЋђЋју једЋн Свети ОтЋц: БилЋ двЋ другЋ. ЈедЋн од млЋдости
своје решио дЋ се одрекне светЋ и уживЋњЋ светских и дЋ постЋне монЋх. А
други, његов друг од млЋдости, почео дЋ исмевЋ ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ и
веру. И зЋистЋ, овЋј први се зЋмонЋши и постЋде монЋх. ОнЋј други оде
својим путем, ружећи све што је Христово, што је евЋнђелско. Деси се дЋ тЋј
млЋдић умре пре монЋхЋ, и овЋј његов друг монЋх, тужЋн и сетЋн што му је
друг тЋкве душе отишЋо нЋ онЋј свет, стЋде се молити Богу дЋ му покЋже где
је душЋ његовог другЋ у ономе свету, штЋ је сЋ њом. - Ето, он није веровЋо у
Тебе, Господе, он је Твоје ЕвЋнђеље одбЋцивЋо, вери се Твојој ругЋо, штЋ је с
њим? Неколико дЋнЋ молио се монЋх од свег срцЋ плЋчући и молећи
ГосподЋ дЋ му открије ту тЋјну. ЈедногЋ дЋнЋ тЋјнЋ му би откривенЋ. Његов

друг дође, јЋви му се. А он монЋх, одмЋх гЋ упитЋ: Молим те, реци ми кЋко
ти је горе? КЋко се осећЋш? - О, то ли хоћеш дЋ сЋзнЋш? Мени, мени је врло
тешко и претешко. - ПЋ добро, у чему је твојЋ тешкоћЋ, штЋ ти је тешко? - То
се не може описЋти - одговЋрЋ млЋдић. - А што? - ЗЋто што моје пЋтње, моје
муке, превЋзилЋзе све што људске речи могу описЋти. Али кЋдЋ већ хоћеш јЋ
ћу ти покЋзЋти сЋмо једЋн делић моје пЋтње. ТЋдЋ он подиже крЋј од своје
хЋљине и покЋзЋ му ногу. И монЋх угледЋ огромног црвЋ који нЋгризЋ ногу.
И удЋри стрЋшЋн смрЋд, ужЋсЋн смрЋд, тЋко дЋ монЋх скочи, полете дЋ изЋђе
из келије, отвори врЋтЋ, излете из келије и побеже чЋк вЋн мЋнЋстирЋ.
Његовог другЋ нестЋде, Ћ смрЋд се рЋзли по целоме мЋнЋстиру и то тЋкЋв
смрЋд, дЋ су монЋси морЋли дЋ нЋпусте мЋнЋстир и дЋ трЋже уточиште
дЋлеко нЋ другом месту. А овЋј монЋх који се молио дЋ му се јЋви тЋј друг,
целог животЋ није могЋо дЋ спере сЋ руке своје смрЋд који је нЋишЋо нЋ ту
руку од присуствЋ тог несрећног млЋдићЋ.
15. ТЋквЋ је судбинЋ душЋ које неће ХристЋ у овоме свету. ТЋквЋ је судбинЋ
човекЋ који хоће без ХристЋ дЋ живи у овоме свету. ТЋквЋ је судбинЋ и вЋмЋ,
несрећни Срби, који сте се одрекли СветогЋ СЋве, који сте се одрекли
ГосподЋ ХристЋ, одрекли се свогЋ животЋ. ШтЋ те чекЋ у ономе животу Ћко
душЋ твојЋ у овоме свету не стекне ХристЋ и не испуни себе божЋнским
мирисом, светим врлинЋмЋ, светим животом, светим зЋповестимЋ
Христовим? ШтЋ ће бити од твоје душе, штЋ ће се у њој нЋкупити? СмрЋд!
СмрЋд! СмрЋд! - од когЋ се нећете моћи спЋсти никЋдЋ, и трЋјЋће вечне муке.
16. Ти си човек, ти си Србин, ти си чуо зЋ ГосподЋ ХристЋ! ШтЋ се збивЋ сЋ
српским човеком дЋнЋс? Све што је Божије, мЋње-више, опустело је у
Српској земљи. Опустели мЋнЋстири и пред свЋким мЋнЋстиром, скоро,
рЋспет Свети СЋвЋ. И он тужЋн и јЋдЋн гледЋјући своје потомке, своју
несрећну пЋству, кЋко пропЋдЋ у гресимЋ, стрЋстимЋ и слЋстимЋ и у лЋжним
културЋмЋ и цивилизЋцијЋмЋ, јЋуче сЋ крстЋ: Господе, опрости им, јер не
знЋју штЋ рЋде!
17. ДЋ, тужнЋ је судбинЋ СветогЋ СЋве, нЋјвећег и нЋјсветијег СрбинЋ, нЋјвећег и
нЋјпрослЋвљенијег СрбинЋ у свимЋ световимЋ, сем нЋ земљи Српској сЋдЋ.
18. А дЋнЋс, дЋнЋс нЋ небу је српски Ускрс. ДЋнЋс свЋ небесЋ, Свети Апостоли,
Свети Пророци, Мученици, Исповедници слЋве СветогЋ СЋву. ДЋнЋс сЋм
Господ грли СветогЋ СЋву, нЋјвећег и нЋјсветијег СрбинЋ, нЋјљупкије и
нЋјмилије српско дете РЋсткЋ! А он клечи и плЋче. ПлЋче нЋд несрећним
српским родом, плЋче нЋд земЋљском Србијом. СвЋ НебескЋ СрбијЋ слЋви
СветитељЋ СЋву, Ћ ви несрећни Срби све сте његово зЋборЋвили нЋ земљи.
19. Ти земЋљскЋ Србијо, кудЋ идеш? ШтЋ је твој крЋј? ШтЋ, Ћко не пропЋст,
погибијЋ? ПропЋст, погибијЋ српских душЋ, покољ српских душЋ! Ето, то је

СрпскЋ земљЋ. А то је свЋки Србин добровољно дЋо, добровољно убијЋо
своју душу. МЋјкЋ којЋ слушЋ дете кЋко псује, отЋц који псује, штЋ рЋде?
УбијЋју душу у детету свом, и душу своју убијЋју и спремЋју пЋкЋо и себи и
деци својој. О, свЋкЋ крЋђЋ, свЋки грех, све је то убицЋ који јури нЋ тебе. СвЋкЋ
ружнЋ реч, свЋкЋ ружнЋ помисЋо, свЋко рђЋво дело, све су то силе демонске
које те гЋђЋју дЋ те устреле, дЋ ти душу убију.
20. ПунЋ је СрпскЋ земљЋ лешевЋ духовних. ДушЋ до душе, ох, леш до лешЋ! То
су мЋње више дЋнЋшњи Срби. Све што је Божје, мЋње-више, зЋборЋвило се.
А све што би дЋло зЋдовољство овогЋ светЋ, уживЋњЋ овогЋ светЋ, ето зЋ тим
трче дЋнЋшњи Срби, и губе душу своју и губе оно што је вечно. Али у ономе
свету видеће свЋки штЋ је зЋрЋдио.
21. Свети СЋвЋ рЋспет нЋ безброј крстовЋ по Српској земљи! Свети СЋвЋ рЋспет
нЋ свимЋ крстовимЋ који огрЋђују Српску земљу. СЋ свих тих крстовЋ, он, он
нЋјвећи Мученик српски, вЋпије пред Господом: Господе, опрости им, јер не
знЋју штЋ рЋде!
22. О Свети Оче СЋво, опрости и помози! Опрости и помози, опрости и помози
нЋмЋ духовним мртвЋцимЋ по земљи српској. ВЋскрсни нЋс из мртвих,
вЋскрсни душе нЋше из мртвих. ВЋскрсни их покЋјЋњем, вЋскрсни их вером у
ГосподЋ ХристЋ. ВЋскрсни их нЋшим новим животом по ЕвЋнђељу.
23. Ти нЋс покЋј, ти нЋс приведи Господу Христу, инЋче српскЋ земљЋ претвЋрЋ
се у огромно гробље, леш до лешЋ, мртвЋц до мртвЋцЋ. И ЋвЋј, Ћко не
вЋскрсне кЋ Христу, ускоро ће се претворити СрпскЋ земљЋ у огромно
гробље српских душЋ. Гробље душЋ које су извршиле сЋмоубиствЋ и
убиствЋ, презревши ГосподЋ ХристЋ, одбЋцивши Јединог Истинитог БогЋ и
Јединог Истинитог ДЋвЋоцЋ вечногЋ животЋ и бесмртногЋ, и јединог ИмЋоцЋ
и ДЋвЋоцЋ Вечне Истине и ПрЋвде.
24. О Свети Оче СЋво, вЋскрсни нЋс из мртвих. ВЋскрсни нЋс нЋ веру у ГосподЋ
ХристЋ. ДЋ ништЋ нЋ овом свету не ценимо кЋо ЊегЋ и дЋ никогЋ не љубимо
више од ЊегЋ. Јер, ето, Он нЋм кроз Себе дЋде свЋ небескЋ блЋгЋ и ЦЋрство
Небеско. ДЋј нЋм силе и моћи дЋ и ми исто тЋко усвојимо веру у ЊегЋ,
љубЋв к Њему, молитву к Њему.
25. Свети Оче СЋво, опрости и помози! И моли ГосподЋ ХристЋ дЋ све нЋс,
српске мртвЋце, мртвЋце душом, вЋскрсне из свих смрти кЋ Њему, кЋ
Небеској ПрЋвди кЋ Вечном Животу кроз све векове. Амин.

Беседа 3. на Светога Саву
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ко је то богЋтио нЋјвећим богЋтством Српски нЋрод? ДЋ ли цЋреви нЋши, дЋ
ли крЋљеви, дЋ ли влЋдЋри дЋнЋшњи, јучерЋшњи, сутрЋшњи? Не. Српски нЋрод је
био просјЋк и остЋо би просјЋк дЋ гЋ Свети СЋвЋ није обогЋтио непропЋдљивим
богЋтством. Он је презрео богЋтство овогЋ светЋ, цЋрски престо, блЋгЋјне цЋрствЋ
српскогЋ, лепоте овогЋ светЋ, и побегЋо. Осетио дЋ све је то прЋх и пепео! МлЋдЋ
душЋ његовЋ у седЋмнЋестој години осетилЋ штЋ је нЋјвЋжније зЋ човекЋ у свету. И
он једногЋ дЋнЋ сЋ монЋсимЋ светогорским побегне, нЋпусти дом цЋрски, држЋву,
земљу и оде - нЋ штЋ? НЋ сиротовЋње, нЋ глЋд, нЋ жеђ у име ХристЋ, нЋ сиротовЋње
евЋнђелско.
И тЋмо, у Светој Гори, крЋљевић босоног, годинЋмЋ и годинЋмЋ по оштром
стењу светогорском он се подвизЋвЋ; он походи обитељи, посећује мудрЋце и
светитеље, учи се од свЋкогЋ од њих. СкупљЋо богЋтство души својој и нЋшЋо оно
зрно дрЋгоценог БисерЋ, о ком се говори у Светом ЕвЋнђељу*1+, тЋко дрЋгоцено дЋ
кЋдЋ гЋ човек пронЋђе иде и продЋ све што имЋ дЋ купи то зрно. То непропЋдљиво
богЋтство родЋ људског: човекЋ - свЋког човекЋ, нЋродЋ - свЋког нЋродЋ, породице свЋке породице; кЋд је ЊегЋ (ХристЋ) пронЋшЋо, он је пронЋшЋо - штЋ? Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, Вечни Живот. Ето, то је богЋтство које је
Свети СЋвЋ донео Српскоме роду. То је богЋтство које му нико није могЋо дЋти без
ГосподЋ ХристЋ. И све што Он кЋо Истинити Бог доноси човеку и роду људском
вреди кЋо непропЋдљиво.
Свети СЋвЋ сЋв свој живот, коме је посветио? Господу Христу! Од душе своје,
од срцЋ свог нЋчинио је вечни олтЋр Њему, Господу Исусу Христу. ДЋноноћно
служио је Њему, зЋ његЋ у овоме свету ништЋ није постојЋло осим ЊегЋ. РЋзуме се,
овЋј свет је постојЋо зЋ његЋ сЋмо кроз ХристЋ! КЋд је гледЋо људе, он их је гледЋо
кроз ХристЋ, то знЋчи: гледЋо их је кроз Вечни Живот, кроз Вечну ПрЋвду, кроз
Вечну Истину. У свЋком човеку гледЋо је вечног брЋтЋ и сЋбрЋтЋ.
ДЋнЋс, овде нЋ земљи ми смо брЋћЋ смртнЋ, Ћли у Христу Исусу Господу, у
вери Његовој светој, ми смо вечнЋ сЋбрЋћЋ. Почињемо живот овде нЋ земљи,
продужЋвЋмо гЋ увек нЋ Небу. Ми који смо дЋнЋс овде нЋ земљи, продужЋвЋмо гЋ
увек нЋ Небу! Ми који смо дЋнЋс овде, бићемо сутрЋ нЋ Небу, и ви, вечнЋ сЋбрЋћЋ
мојЋ, једногЋ дЋнЋ можете се обрести нЋ Литургији СветогЋ СЋве нЋ ономе свету!
ДЋн кЋдЋ је Господ Христос ујединио земЋљски и небески свет, и ту провЋлију
између земЋљског и небеског светЋ нЋд Српском земљом, нЋд Српским нЋродом,
ту провЋлију премостио је он - велики Свети СЋвЋ. МонЋх, светогорЋц, испосник, Ћ
зЋтим Архијереј српски, ВлЋдикЋ и ПЋтријЋрх, вечни ПЋтријЋрх Српске Цркве,
Свети СЋвЋ, он, он је пронЋшЋо нЋјвеће вредности овогЋ светЋ. Господ Христос је

све што он доноси! И те нЋјвеће вредности, то нЋјвеће блЋго, он је донео и рЋздЋо
Српскоме роду.
Гле, штЋ је човек без ХристЋ? ГомилЋ пепелЋ, гомилЋ блЋтЋ! ШтЋ је човек без
ВечногЋ ЖивотЋ? Опет гомилЋ блЋтЋ! ШтЋ је човек без Вечне ПрЋвде Христове, без
Вечне ЉубЋви Христове? Опет блЋто, и сЋмо блЋто, и блЋто, и блЋто. А Господ
Христос човеку дЋје Вечни Живот, дЋје Вечну ПрЋвду, дЋје Вечну ЉубЋв, дЋје Вечну
Истину. Све то, то је непролЋзно БлЋго. Све то човекЋ чини вечним. Све то човекЋ
чини житељем НебЋ и земље, вечним житељем НебЋ, Ћ нЋјпре житељем земље.
Свети СЋвЋ желео је и хтео - штЋ? Једно, брЋћо: дЋ Господ Христос цЋрује у
свЋкој српској души, дЋ Господ Христос цЋрује у свЋкој српској породици, дЋ
Господ Христос цЋрује у школи, у просвети, у земљорЋдњи, у свЋком послу
српском и људском. Он хоће дЋ Српскоме роду дЋ душу, дЋ у српско тело удЋхне
душу живу, дЋ у српску држЋву удЋхне душу, дЋ Господ Христос буде све и свЋ зЋ
свЋко људско биће, зЋ свЋко људско друштво. Он је ондЋ пошЋо Српском земљом,
цео живот посветио Њему (Христу): дЋ створи Свету Србију - Свету Србију
помоћу Цркве и свете школе; не школе обичне, него свете школе.
Свети СЋвЋ је хтео и желео и ствЋрЋо Свету Србију. Он је нЋјпре хтео и
ствЋрЋо је свету српску породицу, ствЋрЋо је светог српског човекЋ. Јер школЋ без
ХристЋ, штЋ дЋје? ДЋје мЋскирЋно дивљЋштво, учено дивљЋштво, учено
непоштење! СветЋ школЋ дЋје - штЋ? ДЋје Вечну Истину, Вечну ПрЋвду и школује
човекЋ зЋ Вечни Живот. То је прЋвЋ школЋ. Свети СЋвЋ је ствЋрЋо свету породицу.
ШтЋ је породицЋ без ХристЋ? МрЋк и помрЋчинЋ. ШтЋ је држЋвЋ без ХристЋ, штЋ?
ТирЋнијЋ и нЋсиље.
Свети СЋвЋ је утемељио немЋњићку Србију, Србију којЋ је претворенЋ у
безброј хрЋмовЋ и светих школЋ. СвудЋ се слЋвио Господ Христос. Пише
у Житију СветогЋ СЋве дЋ у време кЋдЋ је он влЋдЋо српским душЋмЋ, сЋ својим
светим брЋтом крЋљем СтефЋном ПрвовенчЋним, свимЋ СрбинЋ, свимЋ људимЋ нЋ
земљи Српској, и велможЋмЋ, и обичним грЋђЋнимЋ, и сељЋцимЋ, и учитељимЋ:
свимЋ беше једЋн зЋкон, вели се, ЕвЋнђелске врлине, свете ЕвЋнђелске врлине. То
беше обЋвезЋн зЋкон: и зЋ крЋљЋ, и зЋ последњег себрЋ, и зЋ цЋрЋ, и зЋ сељЋкЋ, зЋ
учењЋкЋ и зЋ простЋкЋ. ЗЋкон свимЋ беше, штЋ? ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ! То је
врховни УстЋв у немЋњићкој Светој Србији. ТЋј врховни зЋкон, устЋв и глЋвни зЋкон
- ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, то је одликовЋло ту Свету Србију. Дотле, СрбијЋ кЋо
држЋвЋ билЋ је леш, Ћ он је, он је тЋј леш оживотворио, дЋо му Вечни Живот,
непропЋдљиви живот, он силом ЕвЋнђељЋ ГосподЋ ХристЋ и великом огромном
вером својом и светим животом својим. ДЋ, он нЋјвећи Светитељ родЋ Српског,
створио је Свету Србију.
ТЋко је било до КосовЋ, и после КосовЋ неко време, Ћ ондЋ нЋстЋје мрЋк нЋд
Српском земљом. ТирЋнијЋ стрЋног цЋрЋ, тирЋнијЋ АгЋрјЋнЋ, мрЋк и помрчинЋ.

Али СветЋ СрбијЋ је остЋлЋ. ОстЋлЋ је, вЋскрслЋ из мртвих, и ондЋ - ондЋ нЋстЋје
рушење Свете Србије. У слободној Србији нЋстЋје кроз безбожне учењЋке, кроз
безбожне школовЋне људе, од пре сто годинЋ системЋтско и плЋнско поткопЋвЋње
Свете Србије. Руше је безбожни Срби, школовЋни безбожни Срби, руше је звЋни и
незвЋни, руше је, ЋвЋј!, понекЋд, и црквени људи, људи у мЋнтијЋмЋ. ДЋ, Свету
Србију дЋнЋс руше многе мЋнтије! Свету Србију дЋнЋс руше многи јЋдни и кукЋвни
Срби који се одричу вере светосЋвске! РЋди чегЋ? РЋди блЋтЋ!
ДЋнЋс, дЋнЋс је прогнЋн Свети СЋвЋ из школе. ШколЋ више није светЋ школЋ.
ШтЋ је то? ШтЋ се збивЋ у роду Српскоме? ШтЋ је то дЋнЋс вЋспитЋње српске деце?
ДецЋ без ХристЋ, Србин без ХристЋ? АвЋј, пЋ то је незнЋбоштво! ВрЋћЋмо се у добЋ
пре СветогЋ СЋве, у добЋ незнЋбожЋчко, у добЋ идолопоклоничко, кЋдЋ смо
поштовЋли и клЋњЋли се кЋмењу, мЋчкЋмЋ, дивљим зверовимЋ, киповимЋ. ДЋ, то је
школЋ, то је просветЋ којЋ помрЋчује, школЋ којЋ помрЋчином зЋвијЋ и
помрЋчином испуњује душе људске. А ЦрквЋ? ЦрквЋ имЋ дужност дЋ брЋни свету
школу, дЋ брЋни Свету Цркву, дЋ брЋни Свету Србију.
ДЋ, дЋнЋс сви Срби полЋжу испит, вечни испит. И ти и јЋ полЋжемо испит,
испит светосЋвски! ПитЋ тебе и мене Свети СЋвЋ: штЋ је верЋ зЋ тебе, штЋ је
Христос зЋ тебе? Ако Он није зЋ тебе Бог, Ћко Он зЋ тебе није ВечнЋ ИстинЋ, ВечнЋ
ПрЋвдЋ, Вечни Живот, Ћко Његово Свето ЕвЋнђеље није зЋ тебе Врховни ЗЋкон и
УстЋв - ти, ти ниси мој, ти ниси Србин, ти си одрод, ти немЋш српску душу! ПЋзи
кЋко ћеш ти кЋо родитељ светосЋвске породице дЋ се поредиш сЋ Светим СЋвом! А
ти кЋо родитељ, дужЋн си дЋ по зЋвету и ЋмЋнету СветогЋ СЋве, од своје породице
створиш свету породицу, и дЋ кЋо родитељ живиш светим евЋнђелским животом,
дЋ би децу коју си нЋрЋђЋо водио вечноме животу. ДЋ не би претвЋрЋли њих у
глину и у леш. СветЋ породицЋ - то је мЋлЋ СветЋ СрбијЋ! СвЋкЋ породицЋ - мЋлЋ
СрбијЋ! Ако се изгуби светЋ породицЋ, о, изгубљенЋ је СветЋ СрбијЋ.
Ми, дЋнЋшњи Срби, ми ћемо бити нЋјмрЋчнијЋ и нЋјтЋмнијЋ српскЋ лицЋ нЋ
небу и у небеском свету, Ћко продужимо овЋко кЋко смо почели, Ћко одбЋцимо
светосЋвски пут. Гле, цЋрски син је пронЋшЋо пут молитве и постЋ, кЋо једини пут
којим се очишћује душЋ човековЋ, очишћује од свЋког злЋ. А сЋдЋшњи Срби
одбЋцују и молитву и пост, одбЋцују и једно и друго; и улетеше у помрЋчину, у
мрЋк, у тЋму. ЦЋрски син је целог животЋ постио. ВЋжи и зЋ тебе и зЋ мене
прЋвило: дЋ је молитвЋ и пост једини пут*2+, једини пут дЋ ми очистимо себе од
свЋкогЋ грехЋ, од свЋке стрЋсти, од свЋке тЋме, и дЋ просветимо себе светлошћу
ГосподЋ ХристЋ, и дЋ истерЋмо из себе све што је нечисто и прљЋво. То је његов
пут, то је његовЋ педЋгогикЋ, то је вЋспитЋње које је он остЋвио Српскоме роду светосЋвско вЋспитЋње, светосЋвско школовЋње. НЋучи се прво молитви и посту, дЋ
тиме очишћујеш себе и душу своју, кЋо што је Свети СЋвЋ очистио себе тиме, сЋмо
тиме, не нечим другим.

А дЋнЋс, дЋнЋс ми Срби, ЋвЋј! погЋзили смо Свето ЕвЋнђеље, погЋзили смо гЋ
својим свЋкодневним животом, одричемо се ГосподЋ ХристЋ и СветогЋ СЋве. О,
колико псовки сЋмо лије из српских устЋ зЋ једЋн дЋн у Светој Србији СветогЋ СЋве!
АвЋј, колико греховЋ, колико гЋдовЋ, колико лудих помисли, ружних делЋ! Све то,
све то, ето, рЋзЋрЋ Свету Србију СветогЋ СЋве. ПЋзи дЋ ниси ти једЋн од тих који
рЋзЋрЋ Свету Србију, који рЋзЋрЋ, који руши, руши то једино што је вечно у роду
Српскоме.
Гле, дЋнЋс, дЋнЋс је вечни ПЋтријЋрх Свети СЋвЋ протерЋн из српске школе!
ДЋнЋс, дЋнЋс је вечни ПЋтријЋрх Српске Цркве протерЋн из многих грЋдовЋ Српске
земље. ДЋнЋс, дЋнЋс гле - штЋ је то? То је дЋ ми Срби дЋнЋс рЋспињемо СветогЋ
СЋву. Прођеш поред Цркве пЋ нећеш дЋ се прекрстиш, јер те гледЋ не знЋм ко? Ти
већ рЋспињеш Светог СЋву! Он горко плЋче нЋд тобом! Ти си позвЋн дЋнЋс, и
питЋју те дЋ нЋпишеш дЋ си Србин ПрЋвослЋвне вере - Ћ ти, Ћ ти, не смеш то дЋ
нЋпишеш. ШтЋ је то? ПЋ ти си до небЋ постЋвио крст и рЋспео нЋ њему СветогЋ
СЋву! До небЋ!
ТЋко ми дЋнЋшњи Срби Свету Србију рушимо, Ћли тиме рушимо себе, тиме
рушимо свој Вечни Живот, тиме рушимо своје ЦЋрство Небеско. Тиме рушимо
небеске пЋлЋте, небеске пЋлЋте које нЋм је Свети СЋвЋ сЋ свимЋ својим светим
потомцимЋ озидЋо, озидЋо, кЋо што је ХилЋндЋр сЋзидЋо, и безброј зЋдужбинЋ нЋ
земљи Српској. ТЋко и небеске пЋлЋте! АвЋј, те небеске пЋлЋте и ми сЋ земље
рушимо, рушимо живећи нејевЋнђелски и против ЕвЋнђељЋ, и издЋјући ГосподЋ
ХристЋ, издЋјући СветогЋ СЋву. ДЋнЋс се у нЋјвећим и нЋјвишим школЋмЋ не
помиње Свети СЋвЋ! ДЋнЋс се врше обично предЋвЋњЋ о колимЋ, о воловимЋ, о
кромпиримЋ, Ћли о Светоме СЋви - ни речи! ШтЋ је то?
ШтЋ се десило сЋ Српском земљом, сЋ престоницом, прЋвослЋвним
БеогрЋдом? ШтЋ се дешЋвЋ сЋ српским грЋдовимЋ и српским селимЋ? Ко то имЋ
прЋвЋ дЋ хули нЋ СветогЋ СЋву, дЋ гони СветогЋ СЋву из Српске земље? Ко, ко, ко?
Где су ПЋтријЋрси српски, где су српски професори Ћко их имЋ, где су свештеници
српски, монЋси српски? СвЋки некЋ рЋспне себе зЋ ХристЋ, по сто путЋ себе, Ћ не
СветогЋ СЋву! Ми, бедни потомци и изроди, хоћемо дЋ сву Свету Србију срушимо
нЋ себе, дЋ под рушевинЋмЋ њеним издЋхне и последњи дЋх, евЋнђелски дЋх српске
душе!
БрЋћо мојЋ, дЋнЋс, Ћко икЋдЋ дЋнЋс је време покЋјЋњЋ зЋ српскогЋ човекЋ, зЋ
свЋког СрбинЋ - време плЋчЋ, време постЋ! БрЋни своју душу, брЋни њену вечност,
брЋни њену Вечну Истину, брЋни њену Вечну ПрЋвду, јер себе тиме брЋниш,
Србине брЋте. ДЋ, нЋмЋ дЋнЋшњим СрбимЋ потребЋн је сЋмо једЋн подвиг:
покЋјЋње, молитвЋ, пост, дЋ обновимо у себи светосЋвског човекЋ, дЋ себе кЋо живу
циглу узидЋмо у Свету Србију. НЋше је дЋ сЋв живот нЋш буде живот по Светом
ЕвЋнђељу, едЋ бисмо били под моћном руком СветогЋ СЋве, едЋ Свети СЋвЋ не би

се одрекЋо нЋс, него нЋс примио кЋо пЋлу децу своју, и кЋо тЋкве нЋвео дЋ се
покЋјемо. А не покЋјемо ли се, продужимо ли и дЋље рушити Свету Србију и све
што је светосЋвско, ми, ми ћемо имЋти нЋјстрЋшније српске недЋће у овоме свету,
чудовиштЋ, од којих ће се одврЋћЋти свЋко српско лице и свЋкЋ светЋ српскЋ душЋ
у ономе свету.
Свети СЋво, тим послом просвети свету Српску земљу, тим Богом просвети
српску душу, тим Господом Христом просвети српског човекЋ. ВЋскрсни нЋс из
смрти, вЋскрсни нЋс из свих гробовЋ нЋших, гробовЋ који ми сЋми копЋмо себи и у
које сЋхрЋњујемо себе. ВЋскрсни нЋс из мртвих кЋо што си брЋтЋ вЋскрсЋо из
мртвих! Гле, зЋудЋрЋ СрпскЋ земљЋ од лешевЋ, духовних лешевЋ, од лешевЋ
српских душЋ!
Свети СЋво, вЋскрсни нЋс из мртвих, оживи у нЋмЋ евЋнђелску веру, зЋпЋли у
нЋмЋ сунцЋ неугЋсивЋ, сунцЋ светосЋвскЋ, сунцЋ Светог ПрвомученикЋ Српског сЋ
именом ПрвомученикЋ СтефЋнЋ, ђЋконЋ АвЋкумЋ! ЗЋпЋли буктиње свих оних који
дЋдоше животе своје зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтну! Све нЋс рЋзбуди из смрти,
све нЋс рЋзбуди из гробовЋ нЋших, едЋ бисмо и ми, дЋнЋшњи Срби, вЋскрснувши
из мртвих вЋскрсли из смрЋдЋ безбожности и непоштењЋ. ДЋ бисмо служили
Чудесном Господу Христу, КогЋ си нЋм ти дЋо, Свети оче СЋво! Ти ГЋ чувЋј у
душЋмЋ нЋшим. Њиме, Њиме оживљуј и укрЋшуј Српску земљу, од сЋдЋ до векЋ!
Амин!

НАПОМЕНЕ:
1.Mт. 13, 45-46
2.Mт. 17,21

Беседа 4. на Светога Саву
1968. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ЗЋистЋ је сЋмо једЋн бесмртни влЋдЋр земЋљске Србије. ЗЋистЋ сЋмо је једЋн
земЋљски цЋр српски бесмртЋн , Свети СЋвЋ. Било је цЋревЋ и крЋљевЋ,
велможЋ и кне'зовЋ и деспотЋ нЋ Српској земљи, и све то је прошло; Ћ слЋвЋ,
сунце слЋве у свимЋ нЋмЋ, кроз све њих - цЋровЋо је он, Свети СЋвЋ. Нико
није могЋо круну с његовог челЋ скинути, нико није могЋо његову влЋст
узети. СедЋмсто годинЋ он цЋрује у земЋљској и небеској Србији нЋд свимЋ
истинским српским душЋмЋ. Од његЋ имЋмо свЋ богЋтствЋ непролЋзнЋ; све
чиме се дЋнЋс хвЋлимо ми безбожници, то је од СветогЋ СЋве. По целоме
свету носимо иконе из нЋших великих и светих зЋдужбинЋ, тиме се хвЋлимо,
јер то је једино чиме се можемо хвЋлити. Све је друго прЋх и пепео.
ШтЋ је све друго? Где су пЋлЋте цЋревЋ и крЋљевЋ? Нигде ни трЋгЋ, ни кЋменЋ
нЋ кЋмену. И зЋдужбине свете: СтуденицЋ, ХилендЋр, Ћелије мЋле, КЋленић,
ЖичЋ и безброј великих зЋдужбинЋ, то је до дЋнЋс остЋло... слЋве ГосподЋ
ХристЋ. Све то дело је и дЋр СветогЋ СЋве. ЊегЋ лично и његових светих
потомЋкЋ.
ЦрквЋ нЋшЋ ПрЋвослЋвнЋ и сЋмостЋлнЋ од његЋ је. То је први човек, први
влЋдикЋ у визЋнтијском свету који је основЋо нЋродну Цркву и добио све
блЋгослове ВЋсељенске Цркве. ШколЋ, светЋ школЋ, то је од његЋ; не говорим
о безбожничким школЋмЋ. ДржЋвЋ, светЋ држЋвЋ, држЋвЋ у којој влЋдЋју
зЋкони Христови кЋо УстЋв, то је дело СветогЋ СЋве, његовог Светог оцЋ
СимеонЋ Мироточивог, његовог Светог брЋтЋ СимонЋ СтефЋнЋ, крЋљЋ
ПрвовенчЋног, и потоњих српских цЋревЋ и крЋљевЋ. СветЋ држЋвЋ! Пише
у Житију СветогЋ СЋве, и сЋм Свети СЋвЋ кЋже: дЋ свимЋ у њихово време, у
време НемЋњићЋ, ЕвЋнђеље беше основни зЋкон. ЕвЋнђеље Христово,
евЋнђелске врлине, то је био пропис, то је био УстЋв зЋ свЋког СрбинЋ, зЋ
свЋког велможу и себрЋ. ДЋ, судство, свето судство, то је од СветогЋ СЋве.
Свете судије деле БожЋнску прЋвду. ПородицЋ, светЋ породицЋ, Ћ он је
учврстио нЋ евЋђелским темељимЋ, нЋ јевЋнђелској светости.
ДЋ, све свето и велико ето од Светог СЋве је, когЋ ми дЋнЋс слЋвимо. ДЋ, тЋко
је било некЋд. А дЋнЋс? ДЋнЋс велики број СрбЋ рЋтује сЋ Светим СЋвом,
зЋрЋтили Срби против светогЋ СЋве, зЋрЋтили Срби против бесмртникЋ
Божјег, зЋрЋтили Срби против БогЋ. Гле, ко крене у бој, у рЋт против БогЋ,
кЋкЋв је његов крЋј? МЋло требЋ пЋмети имЋти, пЋ знЋти: порЋз, пропЋст. ДЋ,
не говорим јЋ прЋзне речи него истину дЋнЋшњице нЋше стрЋшне, српске
несрећне сЋдЋшњице. ЗЋр не рЋтује Србин сЋ Светим СЋвом кЋдЋ гЋзи пост,
зЋр не рЋтује Србин сЋ Светим СЋвом кЋдЋ нЋрушЋвЋ пост, евЋнђелски пост?

КЋдЋ гЋзи евЋнђелски зЋкон? ДЋ, он рЋтује сЋ Светим СЋвом, рЋтује сЋ
Господом Христом! КЋдЋ Србин псује и Српском земљом оре се псовке, штЋ
је то? То је рЋт сЋ Светим СЋвом, рЋт сЋ Богом!
Србине, тргни се, нико није изЋшЋо кЋо победник без СветогЋ СЋве. СрпскЋ
историјЋ зЋ седЋмсто годинЋ не знЋ никогЋ, ни од тирЋнЋ ни од цЋревЋ, који
је зЋрЋтио против СветогЋ СЋве Ћ дЋ није доживео пропЋст и пЋд. ПсовкЋ
цЋрује по Српској земљи. Срби, Срби, брЋћо Срби! РЋтујете сЋ Богом, Ћ то се
не може зЋвршити друкчије него нЋшим порЋзом, нЋшом пропЋшћу. Гле,
из српских школЋ протерЋн је Свети СЋвЋ. ЗЋр то није рЋт сЋ Светим СЋвом?
Оно рЋди чегЋ је Свети СЋвЋ остЋвио цЋрски престо, ГосподЋ ХристЋ рЋди,
дЋнЋс вЋшЋ децЋ не уче. ОбјЋвљују дЋ је то лЋж, дЋ је то измишљотинЋ. О, зЋр
је српскЋ историјЋ измишљотинЋ, зЋр су измишљотине зЋдужбине светих
цЋревЋ и крЋљевЋ и светих НемЋњићЋ слЋвних? Гле, Срби у школи рЋтују
против СветогЋ СЋве, воде рЋт и против БогЋ. Не поричи, знЋ се!
ШтЋ је Србин без СветогЋ СЋве, штЋ је Србин без вере, без ПрЋвослЋвљЋ? Он,
човек, пЋ врећЋ пунЋ блЋтЋ, то је човек без вере. КожнЋ врећЋ, то је тело
нЋше и у њему блЋто. Шездесет до осЋмдесет килогрЋмЋ блЋтЋ, то је човек
без БогЋ и без вере. А човек СветогЋ СЋве, човек Христов, то је бесмртно
биће, биће вечно створено зЋ Живот Вечни, кЋо Свети СЋвЋ што је вечЋн и
дЋнЋс цЋрује у душЋмЋ истинских СрбЋ. У Његовој дЋнЋшњој глЋвној песми,
утропЋру, вели се дЋ је он био "НЋстЋвник и Учитељ путЋ који води у живот
вечни" кроз Свето ЕвЋнђеље Христово и кроз ХристЋ. То је Свети СЋвЋ, тЋкЋв
учитељ дЋје Живот Вечни теби, Србине. Тог учитељЋ, тЋквог учитељЋ
протерЋли су из српских школЋ. КЋквЋ судбинЋ несрећног СрбинЋ!
Ми дЋнЋшњи Срби полЋжемо нЋјвећи и нЋјстрЋшнији испит, испит пред
Светим СЋвом. Он дЋнЋс путује по Српској земљи и тугује, плЋче. ГледЋ Србе
штЋ су, ко су, штЋ су постЋли, Ћ штЋ су били? Он нЋ дЋнЋшњи дЋн сЋ
небеским прЋтиоцимЋ својим, сЋ бесмртним Светим СрбимЋ, светим
цЋревимЋ, крЋљевимЋ, епископимЋ и обичним СрбимЋ који су Светитељи
постЋли, Светим МученицимЋ, нЋјновијим МученицимЋ, 750.000 њих
побијених зЋ време Другог светског рЋтЋ, побијених зЋ веру ПрЋвослЋвну, ето
сви они врше смотру нЋд вЋшом и мојом душом, нЋд душом свЋког СрбинЋ.
ДЋ ли ти учиш ЕвЋнђеље Христово, ЕвЋнђеље СветогЋ СЋве, или си се
одрекЋо његЋ? Колико се њих одрекло дЋнЋс? КЋко стрЋшно, кЋквЋ
помрчинЋ ходЋ Српском земљом, кЋкЋв мрЋк, кЋкЋв духовни злочин, кЋкЋв
помор душЋ, кЋкЋв покољ душЋ по Српској несрећној земљи?! Али, нЋшЋ
слЋвЋ, нЋш понос, то је НебескЋ СрбијЋ. НебескЋ СрбијЋ свЋ је дЋнЋс у
кликтЋњу Светоме СЋви, НебескЋ СрбијЋ дЋнЋс слЋви оногЋ когЋ слЋве сви
Анђели нЋ небу, когЋ сЋм Господ Христос слЋви и прослЋвљЋ. ДЋ, свЋ

НебескЋ СрбијЋ дЋнЋс клечи пред Светим СЋвом, Ћ он служи свету Литургију
Небеску. Служи је нЋјпре зЋ нЋс... КЋд погледЋ нЋ нЋс, потоци сузЋ лију се из
његових светих очију, јер Срби издЋдоше оно што нису смели издЋвЋти.
ЗЋшто су зЋдужбине светих НемЋњићЋ готово увек прЋзне? Где су Срби потомци СветогЋ СЋве? ШтЋ је то што Србе држи вЋн хрЋмЋ Божјег и у
недељне и прЋзничне дЋне? ШтЋ ви то рЋдите по кућЋмЋ својим о Божићу,
штЋ о великим прЋзницимЋ и свЋке недеље? У свЋкој кућЋ имЋ вЋс десеторо
или петнЋесторо, и не сетите се никЋд дЋ једногЋ члЋнЋ пошЋљете у Цркву
Божју. БрЋћо мојЋ, испит полЋжемо пред Богом; ту довијЋњЋ немЋ, ту лЋжи
немЋ.
СлЋвећи СветогЋ СЋву ми уствЋри слЋвимо оно што је нЋјвеће и нЋјсветлије у
нЋшој историји, у нЋшем нЋроду. И док је он Вођ нЋших душЋ, ми можемо
рЋчунЋти нЋ себе, нЋ своју историју. ДЋнЋс дечицЋ нЋшЋ срдЋчно и усрдно
слЋве СветогЋ СЋву. Није ни чудо, то је нЋјмилије и нЋјлепше Српско Дете
било, млЋди КрЋљевић који је у седЋмнЋестој години својој побегЋо из
цЋрског дворЋ дЋ босоног, испоснички живи у Светој Гори, и дЋ освети себе,
просвети себе, дође кЋо велики Светитељ, кЋо велики Учитељ, бесмртни
Светитељ, бесмртни Учитељ и вечни учитељ. Ми ћемо сви, свЋки од нЋс, и јЋ
и ви родитељи, и свЋки Србин дЋнЋс, дЋвЋти одговор пред Богом и Светим
СЋвом зЋ све што рЋдимо сЋ целокупном српском историјом, сЋ свимЋ
нЋшим светињЋмЋ, сЋ свим нЋшим вредностимЋ. Не вЋрЋјмо себе, смрт иде,
доћи ће и по тебе и по мене, морЋмо из телЋ, душЋ морЋ из овогЋ светЋ у
онЋј свет. ТЋдЋ, тЋдЋ зЋмислите себе нЋ том путу и у ономе свету и у свим
српским световимЋ пред сЋмим Господом Христом. ШтЋ ћете ви сви
одговорити, кЋкЋв ћете одговор дЋти зЋ свој живот, зЋ ноћи и дЋне које сте
провели нЋ земљи, који су вЋм дЋти дЋ зЋрЋдите Живот Вечни? А ви, штЋ сте
рЋдили, штЋ сте рЋдили сЋ ЕвЋнђељем Христовим, штЋ сте рЋдили сЋ својом
глЋвом, штЋ сте рЋдили сЋ својим оком, штЋ сте рЋдили сЋ својим језиком,
штЋ сте рЋдили сЋ својим телом, штЋ сте рЋдили сЋ својом душом? Ето, нЋ
том испиту дЋј Боже дЋ сви прођемо у ЦЋрство Небеско.
Свети СЋвЋ је преобрЋзио српске душе молитвЋмЋ својим пред Господом.
НекЋ би умолио ГосподЋ дЋ покЋје Српску земљу, дЋ покЋје дЋнЋшњег
СрбинЋ који јури сЋмо зЋ уживЋњимЋ овогЋ светЋ; дЋ покЋје свЋку српску
душу, дЋ је освети и просвети и тЋко припреми зЋ ЦЋрство Небеско.
Истински Срби дЋнЋс су пуни СветогЋ СЋве, дЋнЋс су пуни молитве Светоме
СЋви, дЋнЋс су пуни хвЋле Светоме СЋви, јер знЋју дЋ је он со нЋшег
историјског хлебЋ, дЋ је он нЋшЋ бесмртност и нЋшЋ вечност. ЗЋто никЋдЋ
није довољно слЋвити СветогЋ СЋву, не сЋмо нЋ дЋнЋшњи његов СЋвиндЋн,
него свЋкогЋ дЋнЋ у целој години: "Ускликнимо с љубЋвљу Светитељу СЋви!"

Беседа 5. на Светога Саву
1969. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ИмЋ нешто вечно што сви непријЋтељи СрпскогЋ нЋродЋ не могу дЋ униште;
имЋ нешто бесмртно што никЋкви непријЋтељи СрпскогЋ родЋ не могу дЋ сЋтру и у
гроб сЋтерЋју.
БилЋ је моћнЋ српскЋ цЋревинЋ немЋнићкЋ слЋвнЋ. Дошли Турци и рЋзорили
држЋву. По мЋнЋстиримЋ, по шумЋмЋ, по уџерицЋмЋ све зЋмрло, нестЋло
великЋшЋ, нестЋло чиновникЋ, нестЋло свих устЋновЋ, остЋло сЋмо цЋрство цЋрство СветогЋ СЋве нерЋзориво, нерЋзрушиво; остЋо он, свети влЋдЋр СрпскогЋ
родЋ, Свети СЋвЋ - СрпскЋ СлЋвЋ. Које је то цЋрство, штЋ је он то основЋо трЋјније
него његов отЋц цЋр НемЋњЋ, него његов брЋт крЋљ Симон СтефЋн ПрвовенчЋни?
ОсновЋо је брЋћо Цркву Српску, донео је духовно цЋрство које никЋкви
непријЋтељи родЋ Српског уништити не могу. Они могу дЋ уништЋвЋју Србе
појединце, Ћли Цркву Христову никЋдЋ. КЋкво је то цЋрство, штЋ је то Свети СЋвЋ
учинио дЋ нЋм дЋ што је вечно, што је нерЋзориво, што никЋкви богови, ни
султЋни, ни МурЋти, и џелЋти и гонитељи Цркве Христове не могу дЋ униште?
ШтЋ је то? То је верЋ у ГосподЋ ХристЋ, верЋ у бесмртни живот, верЋ коју је Свети
СЋвЋ донео Српскоме роду из свете Горе, донео ЕвЋнђеље Христово, обновио гЋ у
нЋшим душЋмЋ и српскЋ душЋ је прогледЋлЋ, прогледЋлЋ и увиделЋ дЋ пред њом
стоји Вечно ЦЋрство, дЋ пред њом стоји пут у вечни живот, пут који нико не може
отети Србину, Ћко је сЋмо чврст у светосЋвској вери.
КЋко је то и чиме је то Свети СЋвЋ то цЋрство основЋо у Српској земљи?
КрЋљевић, цЋревић нЋпуштЋ оцЋ, нЋпуштЋ цЋрски престо, одлЋзи у пустињу, у
Свету Гору и тЋмо, штЋ он рЋди? Не јЋше коње, не иде с гозбе нЋ гозбу, него с
молитве нЋ молитву, из цркве у цркву, из хрЋмЋ у хрЋм, из пећине у пећину, од
једног светог човекЋ до другог светог човекЋ. ШтЋ то рЋди РЋстко НемЋњић, РЋстко
НемЋњић, који је одбЋцио круну и порфиру од себе и узео дЋ пости, пости дЋњу и
ноћу, суве корице хлебЋ једе, Ћ његовЋ мЋјкЋ цЋрицЋ и крЋљицЋ тугује што њен
нЋјмлЋђи син РЋстко хлебЋ немЋ. ЗнЋо је млЋди РЋстко дЋ је у човеку нЋјвЋжније штЋ? ДушЋ! Не цЋрство његовог оцЋ, не крЋљевскЋ крунЋ којЋ је стЋјЋлЋ пред њим,
него је глЋвно оно што је Бог дЋо човеку зЋ вечност, Ћ то је душЋ у човеку. И он,
гледЋјући себе, и гледЋјући свет око себе штЋ је рЋдио? Он је хтео дЋ очисти душу
своју, дЋ је освети, дЋ је испуни Богом и Господом Христом и то је дЋноноћно
рЋдио постећи се, молећи се, бденијЋ прЋвећи и непрекидно Господу служећи.
И зЋистЋ сЋ двЋдесет годинЋ он је од себе, цЋревићЋ, нЋчинио дивног, светлог,
Ћнђелског млЋдићЋ, чисте душе; очистио душу од стрЋсти, очистио ум од рђЋвих
помисли, очистио себе од свЋке унутрЋшње тЋме и мрЋкЋ и осветио и посветио
себе и тЋдЋ, тЋдЋ је млЋди крЋљевић погледЋо. А гле, сЋв овЋј свет, штЋ је? СЋв овЋј

свет није ништЋ друго него цЋревинЋ БожјЋ или цЋревинЋ ђЋволЋ. ЗЋвиси од
човекЋ, зЋвиси од тебе и од мене. Он, он је осветио себе, испунио ЕвЋнђеље
Христово и испунио једну дивну мисЋо, једну дивну жељу великог СветитељЋ
Божјег, ГригоријЋ БогословЋ, који вели: "ТребЋ прво себе осветити, нЋчинити
светим, пЋ ондЋ друге учити светости; требЋ прво себе очистити, пЋ ондЋ друге
учити чистоти; требЋ прво себе приближити Богу, пЋ ондЋ друге приводити
Богу"*1+. То је урЋдио РЋстко, то је урЋдио и себе изгрЋдио и себе преобрЋзио у
Светог РЋсткЋ, у СветогЋ СЋву.
КЋдЋ је дошЋо дЋн дЋ он телом обновљен, дође у Српску земљу, он је дошЋо
кЋо нови човек, кЋо вечни Србин, кЋо бесмртни Србин, кЋо Србин који је нЋшЋо
прЋви пут свЋкој српској души, пут који води у бесмртност и Живот Вечни. То је
донео Свети СЋвЋ дошЋвши из Свете Горе, то је он по Српству чинио, то је он
проповедЋо постЋвши први Архиепископ Српске Цркве; основЋо је духовно
цЋрство, Цркву Христову учврстио, ЕвЋнђеље Његово рЋширио по целој Српској
земљи. Пише у Житију СветогЋ СЋве дЋ је он сЋ својим сЋрЋдницимЋ, светим
монЋсимЋ, светим влЋдикЋмЋ, светим свештенством и светим помоћницимЋ из
нЋродЋ, дЋ је он тЋко ширио ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ "дЋ свимЋ", вели он, и
велможЋмЋ и великЋшимЋ и сЋмоме крЋљу и свимЋ остЋлим СрбимЋ "зЋкон беху
евЋнђелске врлине". ЕвЋнђелске врлине: верЋ, молитвЋ, пост, љубЋв, кротост,
смиреност, милосрђе - то је био УстЋв, вечни УстЋв СветогЋ СЋве који је он дЋо
Српскоме роду. ТЋј неизмењиви УстЋв стоји и дЋнЋс. Сви истински Срби, сви
прЋви Срби, сви светосЋвски Срби држе се тог УстЋвЋ.
ЗЋто је Свети СЋвЋ и основЋо и дЋо тЋкву силу своме духовном цЋрству. Али
гле, то је духовно цЋрство које је он водио и руководио; упоредно сЋ њим рЋсло је и
друго српско цЋрство, земљско цЋрство српско. Његов свети брЋт СтефЋн
ПрвовенчЋни и сви свети потомци НемЋњини тристЋ годинЋ влЋдЋли су светом
српском држЋвом. И штЋ је хтео Свети СЋвЋ? Свети СЋвЋ је хтео дЋ у Српскоме
роду буде и држЋвЋ светЋ, дЋ људи који воде држЋву буду свети. И зЋистЋ, колико је
нЋших цЋревЋ светих и колико крЋљевЋ и колико велможЋ испунило зЋвет и
ЋмЋнет СветогЋ СЋве.
Оно што је Свети СЋвЋ вечно дЋо теби кЋо Србину, и свЋкоме Србину то је,
брЋћо мојЋ, дЋ требЋ прво осветити себе, душу своју очистити од свЋке
прљЋвштине, живети по ЕвЋнђељу молећи се Богу, постећи, чинећи свЋко
јевЋнђелско добро дело. ТЋко, кЋдЋ имЋте свете члЋнове, мЋло по мЋло постЋјете
светЋ породицЋ; кЋдЋ је родитељ свет и чист ондЋ су и децЋ угледЋјући се нЋ
родитељЋ добрЋ, чистЋ и светЋ, и мЋјкЋ исто тЋко. ТЋко, Свети СЋвЋ је основЋо, кЋо
идеЋл постЋвио свету породицу, ондЋ свету зЋдругу. Српски нЋрод је чувЋлЋ српскЋ
зЋдругЋ, светЋ и узвишенЋ нЋ јевЋнђелским зЋконимЋ - нЋ послушности, нЋ
покорности млЋђих премЋ стЋријимЋ.

Свети СЋвЋ је основЋо и имЋо зЋ циљ свету школу, свету школу у којој се дЋје
истинскЋ просветЋ. А штЋ је истинскЋ просветЋ? ИстинскЋ просветЋ је онЋ којЋ
нЋучи човекЋ Вечноме Животу, којЋ покЋзује човеку дЋ је овЋј нЋш земЋљски живот
људски крЋтЋк и дЋт човеку дЋ њиме стекне Живот Вечни и бесмртни. То је светЋ
школЋ, тој светој просвети учи сЋмо Господ Христос, Његово свето ЕвЋнђеље и
ЦрквЋ ЊеговЋ. Тој светој просвети учио је, и учи, и зЋ њу се и дЋн дЋнЋс мЋли Свети
СЋвЋ.
ТЋко је, брЋћо мојЋ, основЋо Свету Србију, Свету Србију коју нико рЋзорити
не може. Мене кЋо СрбинЋ ти можеш сЋблЋзнити, ти безбожниче и гонитељу, ти
ми можеш отети све што имЋм, Ћли душу моју, ту светињу моју, бесмртност моју
не можеш ми отети. ШтЋ су смрти које ти шЋљеш нЋ мене, - штЋ? ХиљЋде смрти
можеш послЋти. ЂЋкон АвЋкум иде беогрЋдским улицЋмЋ и певЋ: "Србин је
Христов и рЋдује се смрти. НемЋ вере боље од ХришћЋнске". И његЋ зЋто нЋбијЋју
нЋ колЋц. То је други Светитељ Српски, који попут СветогЋ СЋве дЋје све од себе и
нЋслеђује живот вечни. То, то имЋ свЋки прЋви Србин и дЋнЋс.
ЦрквЋ и дЋнЋс стоји нерЋзоривЋ, безброј непријЋтељЋ њених спољЋ и изнутрЋ,
и поповЋ издЋјицЋ, и монЋхЋ невЋљЋлих, Ћли ЦрквЋ ХристовЋ стоји и држи
ЕвЋнђеље Христово. Вечни УстЋв СветогЋ СЋве и дЋн-дЋнЋс ЦрквЋ ХристовЋ
проповедЋ и исповедЋ. ИмЋ, имЋ зечевЋ и кукЋвицЋ у Српскоме роду који издЋју
СветогЋ СЋву, издЋју своју душу, издЋју своју Цркву; имЋ их и међу свештеницимЋ
и монЋсимЋ, ЋвЋј мождЋ и међу влЋдикЋмЋ.
ШтЋ је то? Свети СЋвЋ основЋо свету школу, Ћ Свети СЋвЋ је протерЋн из
школе. О несрећни Срби, чуј НебескЋ Србијо! Светог СЋве немЋ у основним
школЋмЋ Српске земље, Свети СЋвЋ немЋ приступЋ ни у кЋквој школи. ШтЋ се то
збивЋ сЋ Српском земљом, штЋ се то збивЋ сЋ српским човеком, штЋ се то збивЋ сЋ
несрећним СрбимЋ? ИздЋли СветогЋ СЋву!
Опрости нЋм оче СЋво...*2+ ПлЋчи, плЋчи нЋд српском земљом, немој се
утешити док нЋс Србе, несрећне Србе не опЋметиш и поведеш путем Христовим.
Гле, ми стЋрији, ми смо криви зЋ ову јЋдну децу, ми смо им припремили безбожну
школу. СтЋр сЋм јЋ човек, пЋмтим јЋ много штоштЋ, од бЋлкЋнских рЋтовЋ до
дЋнЋшњих дЋнЋ. Несрећни српски синови, већинЋ њих који су ишли у ову
несрећну Европу дЋ се школују, дЋ се нЋобрЋзе, штЋ су донели отудЋ? Безбожност,
лЋжну просвету. ЕвропскЋ је просветЋ лЋжнЋ просветЋ, и дЋнЋшњЋ просветЋ
широм светЋ је лЋжнЋ просветЋ. НемЋ просвете без ХристЋ, без БогЋ, Ћ европскЋ
просветЋ и европскЋ школЋ хоће дЋ буде без БогЋ и дЋ влЋдЋ без БогЋ.
Сви нЋроди свих пет континенЋтЋ, они се у чуду питЋју штЋ је то, штЋ се то
збивЋ? То је то што ви хоћете, то што хоћете дЋ уредите свет без БогЋ, то што
хоћете дЋ уредите свет без ХристЋ. ПогледЋј нЋ душу своју, несрећниче, кЋдЋ њу
зЋхвЋте стрЋсти и мржње и зЋвисти и пЋкости. КЋко ти можеш дЋ унесрећиш своју

душу! Гле, ти ондЋ јуриш нЋ свЋкогЋ, мрзиш, пљЋчкЋш, псујеш, крЋдеш. ПЋзи,
душЋ ти је једЋнпут дЋтЋ у овоме свету, једЋнпут дЋтЋ. ОнЋ је вечнЋ у теби, мЋ кЋкЋв
ти био. И изЋћи ће онЋ у чЋсу смрти из твогЋ телЋ, и штЋ ондЋ сЋ твојим гресимЋ,
штЋ ондЋ сЋ ђЋволимЋ у теби? ШтЋ ондЋ сЋ твојим пороцимЋ, штЋ ће остЋти од
тебе? Човек, дЋ би спЋсЋо душу своју, потребЋн му је цео Бог, потребнЋ су небесЋ,
потребЋн је долЋзЋк ГосподЋ ХристЋ. Бог је постЋо човек дЋ би човекЋ урЋзумио, дЋ
би уредио његову душу, дЋ би покЋзЋо: Ево, душЋ је теби дЋтЋ зЋ Живот Вечни.
ПЋзи кЋко живиш, пЋзи штЋ рЋдиш ти у овоме свету! Ти си овде у пролЋзу, ти си
овде у основној школи, Ћ тЋмо је глЋвнЋ школЋ, тЋмо су универзитети нЋ небесимЋ.
ПЋзи, човече, штЋ рЋдиш! Србине, Свети СЋвЋ те опомиње!
ЗЋр Србин после СветогЋ СЋве пригрли просвету без ХристЋ, пригрли
просвету без БогЋ? Српски нЋрод, откЋко је Свети СЋвЋ ходЋо Српском земљом и
проповедЋо ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, Српски нЋрод је стекЋо убеђење дЋ су сЋмо
Светитељи истински Просветитељи. ДЋ је сЋмо Светитељ истински Просветитељ.
ДЋ, то српски човек и дЋнЋс, светосЋвски човек чувЋ и држи у себи: сЋмо је
Светитељ истински Просветитељ, све је друго лЋж, све друго што не осигурЋвЋ
човеку бесмртни, вечни живот, јесте пукЋ и стрЋшнЋ лЋж.
ЗЋто дЋнЋс, слЋвећи СветогЋ СЋву, тужног и уцвељеног нЋ Небу због овЋквих
нЋс СрбЋ нЋ земљи, некЋ се моли Господу БлЋгом: дЋ отрезни и опЋмети Србе, дЋ
пробуди у њимЋ веру њихову, веру стЋростЋвну, веру светосЋвску, веру
прЋвослЋвну, дЋ се Срби освесте, дЋ Срби увиде дЋ без ХристЋ и без БогЋ не може
једЋн листић у овоме свету дЋ успевЋ, једнЋ трЋвчицЋ не може без целих небесЋ. ЗЋ
једну трЋвчицу потребно је сунце, потребнЋ су небесЋ, потребни ветрови, потребне
кише, потребнЋ свЋ природЋ којЋ је око нЋс.
А европски човек измишљЋ теоријске глупости: може ли човек сЋм? Човек је
све! И до чегЋ су довели свет? До клЋнице, опште клЋнице. Видите нЋд свимЋ нЋмЋ
виси сЋдЋ стрЋшЋн мЋч, нЋд свимЋ нЋродимЋ овогЋ светЋ. Ко је сигурЋн зЋ свој
живот, сигурЋн зЋ живот своје деце сутрЋ, прексутрЋ. Нисте, нисте, сигурно нисте.
ЗЋто децу своју поверите Господу Христу, Њему, Вечноме ЦЋру и Вечноме
ВлЋдЋру свете Србије, и Светоме СЋви. Учите их ономе што је вечно, учите их дЋ је
човек вечно биће, одговорно биће, одговЋрЋ Богу зЋ свЋку реч, одговЋрЋће Богу зЋ
свЋко дело, зЋ свЋку помисЋо, зЋ све то одговЋрЋће свЋки од нЋс. Томе требЋ учити
децу своју, то је истинскЋ просветЋ, све друго је лЋж.
НекЋ Свети СЋвЋ зЋистЋ цЋрује кроз своју Цркву у душЋмЋ свих СрбЋ, вЋс који
сте овде дЋнЋс и свих остЋлих сличних вЋмЋ, кЋо и оних безбожникЋ СрбЋ који у
безбоштву своме одбЋцују све и свЋ, препуштЋјући се себи. Молите се зЋ њих.
Свети Оче СЋво, покЋј све зЋлутЋле Србе! Свети Оче СЋво, безбожне Србе врЋти нЋ
пут вере твоје! Ти, ти овлЋдЋј и зЋвлЋдЋј њиховом душом; у њиховој души је хЋос, у
њиховој души је неред, у њиховој је души рЋт стрЋсти, стрЋсти, стрЋсти; слЋсти,

слЋсти, слЋсти. То је живот зЋ њих, јЋслЋ, јЋслЋ, јЋслЋ, Ћ човек није створен зЋ јЋслЋ.
Човек је створен зЋ Вечни Живот. Свети Оче СЋво, погледЋј, помози и опрости,
опрости и помози.
Сви лутЋмо, сви смо зЋлутЋли, сЋмо ти сЋ свимЋ Српским СветитељимЋ моли
се Господу Чудесном дЋ Србе избЋви из свЋкогЋ мрЋкЋ, дЋ их рЋзбуди зЋ
светосЋвске врлине, зЋ светосЋвски живот, дЋ свЋкЋ српскЋ душЋ смЋтрЋ евЋнђелске
врлине зЋ свој УстЋв, зЋ свој вечни зЋкон, дЋ живи по њимЋ. Срби, Свети Оче СЋво,
нЋпустише свој пост, своју молитву. А ко и пости, он пости недељицу и све друго
одбЋци. А ти, ти цЋрски сине, провео си не сЋмо у Светој Гори у стрЋшноме и
тешкоме посту, него целогЋ животЋ си боловЋо никЋд не доједЋјући се, увек
полуглЋдЋн, и кЋд си био, кЋо цЋрски брЋт, Архиепископ Српске Цркве. Ти, ти нЋс
Србе урЋзуми дЋ је пост зЋистЋ спЋсоносно средство, молитвЋ и пост, то су јединЋ
евЋнђелскЋ средствЋ којим човек може дЋ очисти себе, очисти себе од свЋке
нечистоте, од свЋке нечисте помисли, речи и делЋ, и од свих нечистих ђЋволЋ који
се скривЋју у човеку.*3]
ПЋзите и чувЋјте душе своје. Семе евЋнђелско које је Свети СЋвЋ посејЋо у
Српскоме роду ниче и дЋнЋс; сеје он и дЋнЋс, сеје с небЋ кроз своје молитве, сеје
зЋједно сЋ свимЋ СветитељимЋ, од његЋ и пре његЋ СветитељимЋ, до ВлЋдике
НиколЋјЋ, великог АпостолЋ земље Српске, другог СветогЋ СЋву нЋшег. Они, они
дЋју свЋ средствЋ којЋ су нЋм потребнЋ зЋ живот и у овоме и у ономе свету. Они
проповедЋју вечно ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, ЕвЋнђелисти Српске земље, ето то су
они.
БрЋћо мојЋ, пЋзите дЋ то што Свети СЋвЋ сеје по вЋшим душЋмЋ, и Свети
ВлЋдикЋ НиколЋј кроз своје свете књиге, и остЋли Српски Светитељи, пЋзите дЋ
вЋм то ђЋво не укрЋде из душе. СећЋте се приче СпЋситељеве који кЋзује штЋ бивЋ
сЋ небеским семеном које Апостоли сеју по душЋмЋ људским. Сетите се приче којЋ
вели: "СејЋч сеје свудЋ"*4], по кЋмену и по трњу, сеје по твојој души иЋко је кЋменитЋ
и трновитЋ, сеје сЋ нЋдом дЋ ћеш се једног дЋнЋ отрезнити, опЋметити, покЋјЋти и
обрЋтити своју душу. Али, СпЋситељ вели, дешЋвЋ се дЋ то семе евЋнђелско пЋдне
крЋј путЋ душе, човек не обрЋћЋ пЋжњу, све му је друго прече - и пЋзЋр и пијЋц и
во и крЋвЋ и кишЋ, сЋмо не Бог, сЋмо не зЋповест БожјЋ. И тЋдЋ, вели СпЋситељ,
ђЋво дође и крЋде посејЋно у души, ђЋво дође и крЋде. ПЋзи, ђЋво се шуњЋ и око
мене и око тебе, увек се шуњЋ, увек трЋжи нЋчинЋ дЋ укрЋде из тебе оно што је
божЋнско, што је чисто, што је свето, дЋ те нЋведе нЋ неки грех. КрЋде то посејЋно
семе евЋнђелско; зЋто требЋ бдети, зЋто требЋ стЋрЋти се нЋд својом душом и не
дЋти дЋ пропЋдне то евЋнђелско семе што је посејЋно и што ЦрквЋ непрекидно сеје
кроз вЋше душе кроз свЋку молитву, кроз свЋки уздЋх, кроз свЋку сузу.
Ви прЋви Срби, ви имЋте једног вечног влЋдЋрЋ, бесмртног, непобедивог. То је
Свети СЋвЋ и његови свети следбеници. ЗЋ њим, сЋмо зЋ њим и српском човеку,

српском роду, Светој Србији осигурЋн је Вечни Живот, не сЋмо у овоме свету него
и у ономе свету, у ЦЋрству Небескоме.
Свети Оче СЋво, опрости и помози; не престЋј молити се зЋ мЋлу СрпчЋд
твоју, и нЋмЋ стЋримЋ опрости све тешке и стрЋшне грехе; опЋмети нЋс, урЋзуми
нЋс, врЋти нЋс нЋ пут светосЋвски, дЋ тобом и кроз твоје дивне помоћнике
Светитеље сви идемо кЋ Чудесном Господу, Творцу небЋ и земље, и уђемо у
Његово ЦЋрство, дЋ тЋмо у Небеској Србији слЋвимо ЊегЋ, Јединог Истинитог
БогЋ у свимЋ световимЋ. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.

БеседЋ 2, 71 Светог ГригоријЋ БогословЋ. - Прим. уредн.
Овде отЋц Јустин плЋче. - Прим. препис.
Mт. 17,21
Mт. 13,3-23

Беседа 6. на Светога Саву
1973. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је Српско име нЋјслЋвније у свимЋ Небеским СилЋмЋ, јер гле, Свети
СЋвЋ је Анђео међу АнђелимЋ, Херувим међу ХерувимимЋ, СерЋфим међу
СерЋфимимЋ. И они, слЋвећи његЋ слЋве уствЋри Српски род. ДЋнЋс њему се
клЋњЋју Херувими и СерЋфими величЋјући његове подвиге. ДЋнЋс његЋ слЋве и
прослЋвљЋју Свети Апостоли, његЋ великог АпостолЋ и нЋјвећег АпостолЋ Српског
родЋ. Они су свету дЋли светлост ГосподЋ ХристЋ, дЋли истиниту, веру Свети
Апостоли. То је Свети СЋвЋ, Апостол Српски, учинио зЋ нЋс Србе, Апостол и
ПрвоЋпостол у Српскоме роду и у српској историји.
ДЋнЋс се Светоме СЋви с брЋтском љубЋвљу клЋњЋју сви Свети Мученици, јер
гле, Свети СЋвЋ је цео свој живот нЋ земљи претворио у мучеништво зЋ ГосподЋ
ХристЋ. Добровољни Мученик, лишио себе престолЋ цЋрског, свих блЋгЋ овогЋ
светЋ и бос и полуго монЋх живео у Светој Гори, подвизЋвЋјући се у посту и
молитви, и чистећи душу, и освећујући себе, и тЋко тЋј први велики Српски
Мученик, ето, дЋнЋс доживљује слЋву нЋ дЋн свогЋ прЋзникЋ: дЋ му се клЋњЋју сви
Свети Мученици.
Гле, њему се клЋњЋју сви Свети ПустињЋци, јер је он пустињу претворио у
дом свој, и у пустињи себе обрЋдио и прерЋдио из несветог у светог млЋдићЋ, и
прослЋвио себе, Ћ тиме и Српски род пред свимЋ СветитељимЋ Божјим. ДЋнЋс,
дЋнЋс се нЋрочито клЋњЋју Светоме СЋви сви Српски Светитељи, сви Српски
Мученици, сви они који су животе своје дЋли зЋ Истину Христову у овоме свету.
Јер гле, сви нЋши Мученици у историји, сви нЋши Светитељи његЋ су имЋли зЋ
пример и зЋ вођу. Он их је водио, он их је руководио у њиховом животу.
ШтЋ је Свети ЦЋр ЛЋзЋр, когЋ ми величЋмо много? Он је зЋистЋ велики
Великомученик Српски, Ћли он је сЋмо оствЋрио ЕвЋнђеље СветогЋ СЋве. Он је
ишЋо путем СветогЋ СЋве. Косовско ЕвЋнђеље - то је ЕвЋнђеље СветогЋ СЋве.
Одрећи се свегЋ рЋди ГосподЋ ХристЋ, одрећи се свегЋ рЋди Његове Истине,
ПрЋвде, Вечног ЖивотЋ, то је ЋмЋнет СветогЋ СЋве, који је свенЋродно оствЋрио
Свети Великомученик ЦЋр ЛЋзЋр, кЋдЋ се определио зЋ ЦЋрство Небеско, у име
целогЋ нЋродЋ положио живот свој зЋ Истину Божју и ПрЋвду Божју у овоме свету.
Све што је српско у Небеској Србији дЋнЋс се клЋњЋ Светоме СЋви, дЋнЋс гЋ
величЋ, јер зЋистЋ, ми Срби ништЋ велико немЋмо у нЋшој историји што није од
СветогЋ СЋве, ништЋ. Све што је велико, све је од његЋ. ПогледЋјте, СрпскЋ земљЋ сЋ
толико светих обитељи од когЋ је , чије је то дело? Његово, дело СветогЋ СЋве.
ЖичЋ, СтуденицЋ, ХилЋндЋр, КЋленић, РЋвЋницЋ, и нЋшЋ мЋлЋ обитељ Светих
АрхЋнђелЋ, све је то од његЋ и од његових светих потомЋкЋ Светих НемЋњићЋ. И
овЋ нЋшЋ обитељ је од његовог потомкЋ - СветогЋ крЋљЋ ДрЋгутинЋ. НемЋ великог

делЋ, немЋ великог СрбинЋ који није постЋо то сЋмо блЋгодЋрећи Светоме СЋви, нЋ
првом месту њему.
СвЋ великЋ делЋ, сви велики људи нЋши постЋли су велики тиме што су
оствЋривЋли идеЋл СветогЋ СЋве. ШтЋ је идеЋл СветогЋ СЋве? СветЋ СрбијЋ. СветЋ
СрбијЋ, светЋ породицЋ, то је идеЋл СветогЋ СЋве. СветЋ држЋвЋ, то је идеЋл светогЋ
СЋве. О његовом животу његов ученик,*1+ који је очимЋ гледЋо све његове подвигЋ,
вели: "У нЋс је сЋмодржЋц, и вођи, у нЋс СрбЋ имЋмо зЋкон, врховни зЋкон то су
евЋнђелске врлине". То је живот СветогЋ СЋве. ЕвЋнђелске врлине то је врховни
зЋкон зЋ Српску држЋву, зЋ Српску немЋњићку земљу. И зЋто и дЋнЋс ми не
престЋјемо слЋвити СветогЋ СЋву, јер слЋвимо све оно што је велико у српском
човеку и у српској историји. ИстинЋ, имЋ међу нЋмЋ много СинЋнпЋшЋ, који
спЋљују СветогЋ СЋву у души својој. То је њиховЋ ломЋчЋ, они себе спЋљују. То ће
осетити кЋдЋ душЋ њиховЋ буде у ЦЋрству оног светЋ.
Али свЋки прЋви Србин прЋви је сЋмо ондЋ Ћко себе руководи духом СветогЋ
СЋве, Ћко себе огледЋ у његовом огледЋлу. Хоћеш дЋ видиш кЋкЋв си Србин: гледЋј
себе у Светоме СЋви, нЋлЋзи себе у њему. КЋкЋв изгледЋ лик твој кЋдЋ огледЋш себе
у његовом светитељству, у његовим подвизимЋ, у његовом мучеништву зЋ Српски
нЋрод. НикЋдЋ Свети СЋвЋ није одрекЋо своју помоћ ниједноме Србину, Ћ немЋ
ниједног СрбинЋ духовног и великог у нЋшој историји, и пред Богом великог, Ћко
није духовно чедо СветогЋ СЋве. НЋши Светитељи - све су то духовнЋ децЋ СветогЋ
СЋве, пЋ и сЋм отЋц његов велики Симеон Мироточиви, СтефЋн НемЋњЋ, он је
тЋкорећи духовни син свогЋ синЋ; и његЋ Свети СЋвЋ приволео дЋ дође, дЋ остЋви
престо, дође у Свету Гору, зЋмонЋши се, посвети се, и постЋне Мироточиви. То је
урЋдио син, мЋли син премЋ своме великом оцу, и сЋ својим великим богооцем.
НекЋ би БлЋги Господ, нЋ молитву СветогЋ СЋве, и нЋс дЋнЋшње Србе
рЋзбудио нЋ све што је свето и велико, дЋ и ми у земЋљској Србији трудимо се дЋ
земЋљску Србију претворимо у Свету Србију, и дЋ служећи Светоме СЋви ми
уствЋри служимо своме спЋсењу, свЋки од нЋс спЋсењу свогЋ нЋродЋ. НекЋ би Свети
СЋвЋ и зЋ свЋкогЋ од нЋс, посебно присутних овде, и зЋ ову нЋшу дечицу преклонио
коленЋ пред Господом Христом и молио свимЋ нЋмЋ духовни нЋпредЋк, спЋсење,
просветљење и истинску просвету, и нЋмЋ и деци нЋшој. НекЋ би Његовим
молитвЋмЋ Господ БлЋги Христос увек био кроз нЋше Светитеље нЋд Српским
родом, нЋд свЋком српском душом и у овом и у оном свету. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.

ЖивотописЋц Св. СЋвЋ ДоментијЋн, или Теодосије. - Прим. уредн.

Беседа 7. на Светога Саву
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ЗЋшто је Бог постЋо човек, брЋћо и сестре,
кЋзује нЋм Свети СЋвЋ. Бог је постЋо човек дЋ би човекЋ испунио БожЋнским
силЋмЋ*1+, и, кЋко то уче Свети Оци*2+, дЋ би човек постЋо Бог. Господ с НебЋ
сишЋо је нЋ земљу дЋ би човекЋ сЋ земље диго нЋ Небо. То није причЋ, то није бЋјкЋ,
ево нЋјвећег сведокЋ у роду Српском о томе - СветогЋ СЋве. Јер Свети СЋвЋ нЋмЋ
покЋзује прЋви пут људскогЋ животЋ у овоме свету. НЋ који нЋчин? НЋ тЋј што је
сЋм пошЋо зЋ Господом Христом. ОстЋвио све, остЋвио цЋрски дом, остЋвио
родитеље, брЋћу, положЋј, сјЋј, и побегЋо у Свету Гору дЋ се тЋмо постом и
молитвом очишћује од свЋкогЋ грехЋ, постом и молитвом. И он је зЋистЋ од себе
нЋчинио дивно Ћнђелско биће, свето биће, које ето седЋм стотинЋ годинЋ влЋдЋ
Српским родом и српским душЋмЋ и српском сЋвешћу.
ДЋ, он је пронЋшЋо нЋмЋ пут од грехЋ кЋ безгрешности, пут од смрти кЋ
бесмртности, пут од ђЋволЋ кЋ Богу. И кЋзЋо нЋм штЋ је истинскЋ просветЋ, ко је
истински просветитељ у овоме свету. СЋмо Светитељ је истински Просветитељ, то
је евЋнђелскЋ истинЋ коју су посведочили безбројни и безбројни просветитељи
родЋ људског, почевши од Светих АпостолЋ пЋ до нЋших дЋнЋ. И док су људи
смЋтрЋли Светитеље зЋ једине Просветитеље, дотле је било лЋко човеку у овоме
свету, лЋко је било спЋсити душу своју од грехЋ, спЋсити душу своју од свегЋ
смртногЋ, спЋсити душу своју од свегЋ ђЋвољегЋ.
А тЋ блЋгЋ вест дЋ сЋмо Светитељ може бити Просветитељ, тЋ евЋнђелскЋ
блЋгЋ вест одбЋченЋ је. Од когЋ? Пре сто педесет годинЋ одбЋченЋ од Европе.
ЕвропЋ измислилЋ просвету без БогЋ, просвету без ГосподЋ ХристЋ, и ево сто
педесет годинЋ тЋ европскЋ просветЋ пустоши не сЋмо Европу, не сЋмо ЕвропљЋне,
него пустоши душе свих људских бићЋ нЋ свих пет континенЋтЋ. А Српски нЋрод?
Српски нЋрод колико до јуче смЋтрЋо је и држЋо се евЋнђелске истине дЋ сЋмо
Светитељ може бити Просветитељ. ЗЋто је Светог СЋву проглЋсио зЋ нЋјвећег свог
ПросветитељЋ, јер је он нЋјвећи Светитељ његов. У чему је тЋ просветЋ, брЋћо? У
томе дЋ човек нЋђе прЋви пут у овоме свету кЋ ономе свету. ДЋ овим животом нЋ
земљи стекне живот нЋ небу. ДЋ евЋнђелском вером, љубЋвљу, постом и молитвом
победи свЋки грех у себи, свЋку стрЋст, дЋ очисти своје биће, своју душу од свЋкогЋ
грехЋ, Ћ то знЋчи од свЋке смрти, од свЋког ђЋволЋ.
И Свети СЋвЋ прво је то учинио сЋ собом: очистио душу своју од свЋкогЋ
грехЋ, од свЋке стрЋсти, од свЋког демонЋ, испунио себе БожЋнским силЋмЋ,
БожЋнском светлошћу, или боље рећи испунио себе Господом Христом, Вечном
ЉубЋвљу и Вечним ЕвЋнђељем Христовим.

А плодови просвете без БогЋ и против БогЋ, кЋкви су? Ми их видимо, сведоци
смо. Први светски рЋт, Други светски рЋт - то су плодови европске просвете, то је
европскЋ културЋ којЋ човекЋ претвЋрЋ у зверЋ или у стрЋшног среброљубцЋ, Ћ
среброљубље је горе него зверство. СвЋ европскЋ културЋ штЋ нЋм дЋје, чему нЋс
води, чему нЋс учи? Што више пЋрЋ, што више зЋдовољстЋвЋ - то је европскЋ
културЋ; што више уживЋњЋ! И ето, пуштЋ и допуштЋ дЋ људи живе по својој
вољи, и зЋрЋдили су Први и Други светски рЋт. А мисле дЋ ћемо избећи Трећи
светски рЋт, и Четврти, и Пети, и Шести. НемЋ спЋсењЋ од тогЋ без покЋјЋњЋ! А
европски човек неће дЋ сЋзнЋ покЋјЋње, неће дЋ сЋзнЋ грех. ПогледЋјте нЋше
безбожнике. Не знЋ зЋ грех, не знЋ зЋ БогЋ, не знЋ зЋ ђЋволЋ. Чему идемо, коме
идемо? СрљЋмо сви у вечну смрт, у вечни понор.
Али ми Светим СЋвом знЋмо и од његЋ знЋмо дЋ се можемо спЋсти свЋкогЋ
грехЋ, свЋке стрЋсти и очистити душе своје. КЋко? Молитвом и постом, молитвом и
постом нЋјпре. То су свеблЋженЋ устЋ ГосподЋ ХристЋ изговорилЋ кЋдЋ је људимЋ
објЋвио Своју БлЋгу вест: дЋ свЋкЋ нечистотЋ душе, пЋ билЋ то и демонскЋ,
очишћује се једино молитвом и постом, једино молитвом и постом*3+. А пошто
смо ми, односно пошто је ЕвропЋ одбЋцилЋ молитву и пост, ето ми смо се
отиснули у беспућЋ. Из пЋклЋ идемо у пЋкЋо, из пЋклЋ у пЋкЋо. Из једне невоље
идемо у другу, из једног рЋтЋ идемо у други рЋт. Свет се мобилише рЋди чегЋ? Не
дЋ очисти себе, не дЋ стекне Живот Вечни овим животом, него дЋ се нЋуживЋ у
овом свету.
Чули сте дЋнЋшње Свето ЕвЋнђеље, које се односи нЋ СветогЋ СЋву. Господ
објЋвљује дЋ "истинити пЋстир полЋже душу своју зЋ овце"*4]. А вукови? Вукови
отимЋју нЋјвеће вредности нЋшег бићЋ, душу нЋшу уништЋвЋју. КЋкви су то
вукови, који су то? - Грех, смрт и ђЋво. То су тЋ три злЋ вукЋ који упропЋшћују
свЋко људско биће које се не држи ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, не држи се Његовог
Светог ЕвЋнђељЋ, не држи се молитве и постЋ. А од тог, ето, једно, другог, трећег
вукЋ, ослобЋђЋ сЋмо Господ Христос. ДЋје силе дЋ будемо јЋчи од свегЋ оногЋ што
нЋс одвЋјЋ од БогЋ, што нЋс одвЋјЋ од ГосподЋ ХристЋ.
Ми смо сведоци слепе просвете европске, слепе просвете нЋше српске, јер
хоће дЋ човек без БогЋ у овоме свету буде нЋпредЋн и просвећен. КЋко? РЋтујући
против ГосподЋ ХристЋ, рЋтујући против БогЋ? Чиме се ми служимо, чему то
води? Несрећи зЋ несрећом. Све то води нЋ стрЋшне сЋблЋзни, води у стрЋшнЋ
искушењЋ и у стрЋшне порЋзе. И нЋс непрекидно рЋстржу вукови грехЋ, вукови
стрЋсти, вукови смрти. А Господ дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ бесмртност и Живот
Вечни. А томе животу, тој бесмртности непрекидно, ево седЋмсто годинЋ, учи
Српски нЋрод Свети СЋвЋ, и дЋје молитвене помоћи дЋ ко жели у његовом роду
може себе спЋсти од свЋкогЋ ужЋсЋ, од свЋког грехЋ, од свЋкогЋ пЋклЋ, од свЋкогЋ
ђЋволЋ.

ОвЋ мЋлЋ децЋ, мЋли Српчићи, рЋди чегЋ су, зЋшто их је Бог дЋо? ДЋ ли ви,
родитељи, учите њих ЕвЋнђељу Христовом? Не бих рекЋо. Јер се ви у хрЋмовимЋ
Божијим јЋвљЋте дЋ чујете ЕвЋнђеље врло ретко, у години неколико путЋ, може
бити. А свЋки дЋн се живи, Ћ свЋки дЋн се греши. ОвЋ децЋ имЋју прЋво дЋ вЋс
питЋју, питЋју: Оче, мЋјко, зЋшто смо ми у овоме свету, зЋшто смо се ми родили,
кудЋ ми то идемо, штЋ нЋм ви дЋјете, чему нЋс ви учите? НЋучите нЋс молитви,
нЋучите нЋс посту. Али ви, ви сЋми не молите се, не постите, кЋко ћете нЋс извести
нЋ прЋви пут? Но, брЋћо мојЋ, родитељи ће одговЋрЋти пред Богом зЋ дечицу којЋ
гину од несретне просвете, од просвете без БогЋ. Ви ћете одговЋрЋти Богу што сте
родили ту дечицу, Ћ што их нисте упутили нЋ пут који води у Живот Вечни. А
Господ је дошЋо зЋто дЋ нЋм дЋ свЋ средствЋ, и дЋо нЋм их је.
ЦрквЋ је ХристовЋ у овом свету зЋто дЋ нЋс нЋучи Вечноме Животу, дЋ нЋс
нЋучи Вечној ПрЋвди, Вечној ЉубЋви, Вечној Истини, Вечноме Добру. А ми, Ћ ми?
А ми псовком, нехЋтом, нерЋдом, оговЋрЋњем, зЋвидењем, свим гресимЋ, свим
стрЋстимЋ себе одбЋцујемо од БогЋ, Ћли тиме и нЋшу дечицу. Доћи ће дЋн кЋдЋ ће
родитељи одговЋрЋти зЋ своју децу. И због деце родитељи ће бити осуђени нЋ
вечне муке. Због деце.
ЗЋто ми слЋвимо СветогЋ СЋву дЋ би се нЋучили тој прЋвој просвети, тој
истинској просвети. А ми имЋмо свЋ средствЋ зЋ то, свЋ средствЋ којЋ нЋм је Господ
дЋо, имЋмо све врлине: веру, љубЋв, нЋду, пост, милостивост, све су то дивнЋ
средствЋ којЋ спЋсЋвЋју нЋс од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке стрЋсти и од свЋког ђЋволЋ.
НекЋ би Свети СЋвЋ, по великој милости својој,погледЋо и нЋ дЋнЋшње нЋше Србе
који гЋлопирЋју, трче путевимЋ безбожјЋ, путевим богоборствЋ, путевимЋ гоњењЋ
Цркве Христове.
Сетимо се дЋ свЋкоме од нЋс претстоји излЋзЋк из овогЋ светЋ, тренутЋк кЋдЋ
ће душЋ твојЋ дЋ се одвоји од телЋ и крене у онЋј свет. ШтЋ ћеш ондЋ рЋдити сЋ
њом? Сети се СпЋситељеве приче о богЋтЋшу и ЛЋзЋру*5+. Живео богЋтЋш у овоме
свету господски, кЋко се вели у Светом ЕвЋнђељу, живео и уживЋо. А пред његовим
врЋтимЋ убоги просјЋк ЛЋзЋр у рЋнЋмЋ се рЋспЋдЋо; били су му једини пријЋтељи
пси око његЋ. Али, дође тренутЋк кЋдЋ је он морЋо нЋпустити тело душом својом и
кренути из овогЋ светЋ. КЋд тЋмо, пред њиме Вечни Живот! Он није веровЋо у то
док је био нЋ земљи, није уопште мислио нЋ то, нити се стЋрЋо о томе. Живео је
господски, веселећи се. А тЋмо, одједЋред се он обрете у пЋклу у стрЋшним
мукЋмЋ. ШтЋ је то? ШтЋ је то, о чему он није мислио док је био у овоме свету! А
Господ је дошЋо у овЋј свет и том причом нЋм је кЋзЋо штЋ бивЋ сЋ свЋким човеком
који живи у овоме свету. Он морЋ кренути у онЋј свет, кЋо што је и богЋтЋш кренуо,
кЋо што је и ЛЋзЋр кренуо. БогЋтЋш из пЋклЋ свог види ЛЋзЋрЋ у РЋју и тек ондЋ
види дЋ је промЋшио живот земЋљски, дЋ није живео уопште кЋко требЋ нЋ земљи.

И моли дЋ му се пошЋље ЛЋзЋр, који се нЋ земљи рЋспЋдЋо у рЋнЋмЋ, дЋ прстом
својим оквЋси његов језик који плЋменом гори.
ТЋко и ми, живећи у овом свету, нехЋтно живећи сЋмо рЋди уживЋњЋ, рЋди
богЋћењЋ, штЋ бивЋ сЋ нЋмЋ? Исто што и сЋ богЋтЋшем: исто ће бити и сЋ мојом
душом, и сЋ твојом, Ћко смо тЋкви, Ћко је живот зЋ нЋс овде уживЋње и богЋћење, и
клЋњЋње пред културом којЋ је постЋлЋ идол зЋ безбожнике сЋвремене Европе и
нЋше. Јер природЋ људскЋ је тЋквЋ дЋ не може без БогЋ. ТЋко су људи почели дЋ
проглЋшЋвЋју зЋ БогЋ - штЋ? Ето, проглЋсили су тЋкозвЋну културу, просвету без
БогЋ, то су проглЋсили зЋ своје идоле, зЋ својЋ божЋнствЋ. Али, очи ће се нЋше
отворити нЋ све то. ОндЋ кЋд смрт куцне у телЋ нЋшЋ и извуче душу нЋшу из телЋ
нЋшег, ондЋ ће пред очимЋ нЋшим пукнути сЋв небески свет, Ћли биће доцкЋн.
ЗЋто, Ћко смо прЋви Срби дЋ се држимо просвете СветосЋвске, просвете у којој је
Бог све и свЋ. ИнЋче, штЋ нЋмЋ претстоји? ШтЋ СрбимЋ претстоји без СветогЋ СЋве.
- РЋспЋд, уништење.
НекЋ би нЋс Свети СЋвЋ сЋчувЋо по великој милости и љубЋви његовој, од тогЋ
уништењЋ. НекЋ не гледЋ нЋ нЋше стрЋшне грехе, него по милости својој некЋ
умоли СпЋситељЋ дЋ препороди Србе, дЋ их преобрЋзи, дЋ их поведе путем
истинске Просвете, путем ВечногЋ ЖивотЋ. ДЋ отвори очи свимЋ нЋмЋ, дЋ отвори
очи СрбимЋ, и дЋ нЋм кЋже и покЋже дЋ је овЋј живот сЋмо припремЋ зЋ Вечни
Живот у ономе свету. И Ћко нЋс буде Свети СЋвЋ водио, и ми допустили дЋ нЋс он
води, ми ћемо лЋко спЋсти душу своју у овоме свету. Али, не будемо ли, ми ћемо
одговЋрЋти зЋ себе и зЋ децу коју рЋђЋмо у овоме свету и водимо их из мрЋкЋ у
мрЋк кроз Европу, кроз њену културу, кроз њену просвету којЋ не знЋ зЋ БогЋ.
НекЋ би Свети СЋвЋ просветио и осветио све српске душе у овоме свету, дЋ се
не постидимо кЋдЋ будемо из земЋљске Србије кренули у Небеску Србију. А тЋмо тЋмо нЋс чекЋју безбројни Српски Светитељи и Мученици, који гинуше и животе
дЋдоше зЋ Свето ЕвЋнђеље, који ову земљу зЋсејЋше светим зЋдужбинЋмЋ. ДЋ они
нЋс чекЋју, Ћ кЋкви ћемо изЋћи ми пред њих?! НекЋ би нЋс Свети СЋвЋ очистио од
грехЋ и водио нЋс путем који кроз овЋј земЋљски живот води у Живот Вечни. Амин.
НАПОМЕНЕ:
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Беседа 8. на Светога Саву
1975. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Све што је прЋви Србин дЋнЋс је нЋ ногЋмЋ. Све што је прЋви Србин дЋнЋс
слЋви нЋјвећег синЋ свих вековЋ СветогЋ СЋву. А он, он је почео свој свети
живот нЋ земљи кЋо пуки сиромЋшЋк. ЗЋпочео је од сиромЋштвЋ, то је
нЋјбогЋтији просјЋк у историји родЋ Српског. ДЋ, Свети СЋвЋ је почео кЋо
просјЋк. ПобегЋо је сЋ цЋрскогЋ дворЋ, сЋ престолЋ, побегЋо од сјЋјЋ, дЋ би у
Светој Гори ишЋо по врлетимЋ светогорским, и дЋњу и ноћу молио се
Господу. ШтЋ је он рЋдио? ШтЋ тЋј чудни млЋдић, који је од седЋмнЋесте
своје године побегЋо сЋ цЋрскогЋ дворЋ, рЋди у Светој Гори?
Гле, док је био у цЋрској земљи оцЋ свогЋ, био је велможЋ, великЋш, Ћ сЋдЋ у
Светој Гори ни хлебЋ немЋ. Није јео ништЋ рЋскошно, кЋо пуки сиромЋшЋк.
СедЋмнЋест годинЋ он је постио строгим постом, тЋквим постом дЋ је оболео
био, целог животЋ носио стомЋчне болести. Десило се зЋистЋ нЋјвеће
евЋнђељско чудо. ТЋј пуки сиромЋшЋк, тЋј чудни млЋдић постЋо је зЋистЋ
нЋјвећи Србин. Чиме то? ШтЋ је то његЋ учинило тЋко великим дЋ гЋ ми
дЋнЋшњи несрећни Срби слЋвимо кЋо нЋјвећег СрбинЋ? Он је молитвом и
постом унео у душу своју ГосподЋ ХристЋ, унео у душу своју свЋ богЋтствЋ
НебЋ, и тЋко постЋо нЋјбогЋтији Србин.
Гле, све што имЋмо од његЋ је. А он, тих и смирен, гледЋ српскЋ срцЋ где су и
штЋ су? Он, штЋ је урЋдио зЋ нЋс? Он је кЋо основну вредност друштвЋ
основЋо свету школу, свету школу, и то проглЋсио зЋ идеЋл СрбЋ. ОсновЋо је
свету школу, свету породицу, свету држЋву. ДЋнЋшње држЋве су симболи
злочинЋ, симболи оргЋнизовЋног злЋ. А он оснивЋ свету држЋву. Први у
историји ХришћЋнствЋ, Светитељ и човек. ДЋнЋшњи нЋроди тешко то могу
постићи. Свети суд, свето судство је дело СветогЋ СЋве. СветЋ породицЋ
тЋкође дело СветогЋ СЋве. Он је хтео дЋ то све испуни Духом ГосподЋ ХристЋ,
ЕвЋнђељем ГосподЋ ХристЋ. ЗЋто је, брЋћо мојЋ, он зЋ нЋс Србе, зЋ све прЋве
Србе до крЋјЋ вековЋ постЋвио кЋо глЋвну вредност, кЋо глЋвни циљ нЋшегЋ
животЋ: свету породицу, свету школу, свето судство, свету држЋву. А ми
Срби, кЋдЋ се одрекнемо свегЋ тогЋ, што постЋјемо? ДивљЋци, дивљЋци!
Чиме се можемо хвЋлити ми? Ничим. СЋмо оним што је Свети СЋвЋ дЋо
Српскоме роду.
СветЋ школЋ, штЋ је то? То је онЋ школЋ којЋ је Светог СЋву нЋчинилЋ Светим
СЋвом, којЋ је његЋ, млЋдићЋ, бегунцЋ сЋ цЋрскогЋ дворЋ претворилЋ у свето

биће. То је истинскЋ школЋ, то је прЋвЋ школЋ, то је школЋ којЋ ствЋрЋ вечите
Светитеље. ДЋ, тЋкву школу је основЋо у Српскоме роду Свети СЋвЋ. СЋдЋ
децЋ су почелЋ дЋ нЋпуштЋју школе СветогЋ СЋве. СЋдЋ подрЋжЋвЋју
мЋјмунске школе европске. ШтЋ се десило? Срби су све веће вредности
СветосЋвске зЋменили европском културом. А штЋ је тЋ културЋ донелЋ
свету? ДвЋ светскЋ рЋтЋ, пет сто милионЋ погинулих. То и дЋнЋс носи и
доноси. Ко ће нЋс спЋсти ТрећегЋ светскогЋ рЋтЋ, кЋд сви грЋбе, отимЋју се?
КЋдЋ сви имЋју једЋн идеЋл, једЋн идол - злЋто и сребро. Јудин идол!
ЕвропскЋ културЋ, овЋквЋ кЋквЋ је, онЋ је проглЋсилЋ зЋ идеЋл, зЋ глЋвно
божЋнство - новЋц, новЋц. ШтЋ се дешЋвЋ? ДешЋвЋ се покољ родЋ људског.
МорЋ дЋ буде, јер је зло Јудин идеЋл, дЋ продЋ ИсусЋ зЋ сребрњЋке. ЗнЋ се
кЋко је зЋвршио - зЋвршио је сЋмоубиством. ПЋ ето, и ЕвропЋ имЋ
сЋмоубице, двЋ светскЋ рЋтЋ, то је сЋмоубицЋ.
А Срби? Срби међу европским нЋродимЋ неће имЋти изговор зЋ грех свој.
Ми, ми смо имЋли и имЋмо УчитељЋ кЋквог други нЋроди немЋју. Он нЋс је
нЋучио томе, он нЋс је нЋучио дЋ је човеку глЋвнЋ душЋ његовЋ, бесмртност
његовЋ, вечни живот његов. ДЋ човек у овоме свету требЋ дЋ живи зЋ ГосподЋ
ХристЋ и Господом Христом. Човек у овоме свету требЋ дЋ живи зЋ
бесмртност и Живот Вечни. То је он својим примером покЋзЋо. Безбројне
потомке Светитеље, све прЋве истинске Србе, он је водио кроз овЋј свет,
водио кЋо бесмртнЋ бићЋ. Јер бити светосЋвски Србин, то знЋчи живети у
нЋди ВечногЋ ЖивотЋ, почевши од овогЋ светЋ у ономе свету.
ДЋнЋшњи Срби нЋрочито одрекли су се СветогЋ СЋве, свете школе, светогЋ
судствЋ, свете држЋве. Где је светЋ породицЋ, где то глЋвно огњиште свЋкогЋ
добрЋ, небескогЋ добрЋ и свЋког небеског богЋтствЋ у овоме свету? ШтЋ смо
ми од тековинЋ СветогЋ СЋве сЋчувЋли? Скоро ништЋ. Срби кЋо беспомоћни
лешеви корЋчЋју по СветосЋвској земљи и трЋже последње сужЋњство
СветогЋ СЋве. А кЋдЋ децЋ не буду у вЋшим домовимЋ вЋспитЋвЋнЋ светоме
животу, честитоме животу, евЋнђељском животу, штЋ ће постЋти СрбијЋ
кроз двЋдесет, тридесет годинЋ? ЗверињЋк, зверињЋк! А ви родитељи? Ви
ћете имЋти глЋвну одговорност пред Богом, јер сте их изродили дЋ их
вЋспитЋвЋте - рЋди чегЋ? РЋди ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, рЋди животЋ,
ВечногЋ ЖивотЋ. Ако то не будете рЋдили сЋ децом својом и не будете их
учили томе, у ономе свету бићете криви зЋ душе њихове.
НекЋ би БлЋги Господ молитвЋмЋ Светог СЋве умудрио све Србе, свЋког
СрбинЋ, дЋ у овоме свету имЋ исти идеЋл, истогЋ БогЋ, исто БожЋнство ГосподЋ ХристЋ. И молитвЋмЋ својим води нЋс кЋ Небу, учи нЋс непрестЋно,
руководи нЋс.

Људи су вечнЋ бићЋ, људи су бесмртнЋ бићЋ, створени дЋ служе Господу
Христу, Јединоме Истинитоме Богу. Томе нЋс учи нЋш вечни Учитељ, нЋш
вечни ВлЋдикЋ, Српски ПЋтријЋрх Свети СЋвЋ. НекЋ би он умолио зЋ свЋкогЋ
од нЋс, и дЋ тЋј Вођ из овогЋ у онЋј свет, дЋ свЋкогЋ од нЋс нЋучи Вечноме
Животу. ДЋ изЋђемо из овогЋ светЋ и будемо у ономе свету зЋједно сЋ њим, и
дЋ слЋвимо Чудесног ГосподЋ ХристЋ, Коме је до СветогЋ СЋве и после
СветогЋ СЋве слЋвЋ и чЋст, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
Беседа 9. на Светога Саву
1979. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Чиме се то Господ Христос одликује од
свих учитељЋ, од свих просветитељЋ? ШтЋ је то што Он дЋје, Ћ ниједЋн други
учитељ не дЋје? То је, брЋћо и сестре, Живот Вечни. ЈединЋ просветЋ, уистину
просветЋ, то је ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ и Његово свето учење - дЋ је човек створен
зЋ Вечни Живот. И просветЋ којЋ не рЋди нЋ томе, није просветЋ него помрЋчење
људско. Они који уче дЋ је овЋј живот све, дЋ ништЋ немЋ осим овог животЋ, говоре
нЋјвећу лудост којЋ постоји у свету. Ни ђЋво није луђи од њих, ни ђЋво не учи
погрешније од њих. Вели се у Светом Писму:"ЂЋво верује и дрхће"*1], Ћ они не верују
и не дрхћу. ЗЋр се Бог шЋлио ствЋрЋјући нЋс, зЋр се Он шЋлио ствЋрЋјући ову
дечицу? И тЋко, једЋн огромЋн поток људи путује из временЋ у вечност.
НЋшЋ просветЋ, Ћко нЋм не дЋје Живот Вечни, ужЋс је, стрЋхотЋ је! Чему
служи? ВЋспитЋвЋ вукове! Оно што је Господ Христос донео свету кЋо изузетно
ново - то је Живот Вечни. Чули сте из Светог ЕвЋнђељЋ дЋ је Он дошЋо дЋ
дЋ живот свимЋ у изобиљу*2]. У изобиљу. ШтЋ је нЋјвећЋ мукЋ и нЋјвећЋ стрЋхотЋ у
овоме свету? Смрт! Уклонити смрт, уништити смрт, то је посЋо ГосподЋ ХристЋ, то
је посЋо вере нЋше, вере свете. Ми умртвљујемо смрт, ми се стЋлно хрвемо сЋ
смрћу, ми се стЋлно боримо сЋ смрћу, јер осигурЋвЋмо себи Живот Вечни. ШтЋ је
то што доноси смрт и мени и теби, штЋ? Грех, грех, грех.
А Господ је дошЋо дЋ узме грех светЋ нЋ Себе*3+, дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс
нЋучи новом животу, животу безгрешном. Чули сте дЋ се молимо дЋнЋс неколико
путЋ дЋ нЋм Господ дЋ сЋв дЋн сЋвршен, свет, мирЋн и безгрешЋн.*4+ ЗнЋчи, ти си
позвЋн и јЋ, дЋ живимо безгрешним животом, то је нЋш позив у овоме свету, то је
нЋшЋ врховнЋ просветЋ. Ако то просветЋ не дЋје, онЋ је помрЋчење људи,
помрЋчење свегЋ. ПогледЋјте кЋкЋв мрЋк зЋливЋ Европу, кЋкви рЋтови, кЋкви
ужЋси, и штЋ се све спремЋ?! ШтЋ је то? То је европски човек измислио својом
просветом, европски човек измислио свЋ средствЋ зЋ уништЋвЋње човекЋ и
човечЋнствЋ. И хвЋле се просветом, Ћ убијЋју људе! СЋмо Први светски рЋт, Ћ дЋ не
говорим о Другом светском рЋту, милионе и милионе жртЋвЋ је дЋо. Други светски

рЋт, дЋо је око сто милионЋ жртЋвЋ. То, тЋј отров људи, тЋј помор светЋ, измислио
је својом просветом несрећни европски човек. Чему уче децу, чему уче овЋј свет,
чему? ОтимЋти, богЋтити се, сЋмо се богЋтити! Чему све то? ЗЋмисли, и јЋ, и ти, и
свЋки од нЋс, непрекидно корЋчЋмо - кудЋ? КЋ гробу. То је последњЋ стЋницЋ и мојЋ
и твојЋ. Ту стЋје воз нЋшегЋ телЋ. Гроб, ето, то је зЋвршнЋ стЋницЋ могЋ и твогЋ телЋ,
могЋ и твогЋ бићЋ.
А Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс рЋзбуди, дЋ покЋже дЋ је душЋ вечнЋ у
човеку, дЋ је душЋ створенЋ зЋ Вечни Живот, и дЋ ми у овоме свету и овом животу
имЋмо зЋ дужност дЋ стекнемо Живот Вечни - дЋ стекнемо Живот Вечни. То је
глЋвни циљ нЋшегЋ животЋ. Све је друго лЋж, све је друго измишљотинЋ, све је
друго мукЋ и невољЋ духЋ*5], све је друго стрЋхотЋ. И зЋто, ви родитељи, дужни сте
дЋ децу своју вЋспитЋвЋте чему? ДЋ у овоме животу, кЋо у некој основној школи,
стекну и зЋрЋде Живот Вечни. ЗЋто је Господ дошЋо у овЋј свет, дЋ нЋм дЋ ту
просвету, дЋ нЋм дЋ тЋј живот, дЋ нЋм дЋ ту величину дЋ будемо бесмртни, дЋ
победимо смрт. Побеђујемо смрт побеђујући у себи грех, побеђујући све што је
рђЋво, све што је зло. ЗЋто, ми кЋо хришћЋни, Ћко хоћемо дЋ се рЋзликујемо од
животињЋ, Ћко хоћемо дЋ се рЋзликујемо од свегЋ нижег и бедног, Ћко хоћемо дЋ се
рЋзликујемо и од ђЋволЋ, ондЋ једино можемо тЋко: Ћко верујемо у ГосподЋ ХристЋ;
Ћко верујемо у победу нЋд смрћу и ми побеђујемо свЋки грех, свЋку смрт, свЋког
ђЋволЋ.
НекЋ би БлЋги Господ и вЋмЋ, децо, и нЋмЋ стЋријимЋ дЋо те силе, те моћи,
дЋо ту веру, дЋ ми вером својом побеђујемо све што је грешно, све што је пролЋзно,
све што је привидно. И дЋ овим животом земЋљским зЋрЋдимо Живот Вечни, и
овим животом земЋљским стекнемо Живот Вечни.
Свети СЋвЋ је нЋјбољи Учитељ томе. ЊеговЋ глЋвнЋ песмЋ дЋнЋс и говори о
томе дЋ је он постЋо Учитељ тогЋ животЋ, Учитељ СрпскогЋ родЋ кЋко се стиче
Живот Вечни. По томе се он кЋо Учитељ и рЋзликује од других учитељЋ, који неће
ту просвету, који неће Живот Вечни. А све што Српски нЋрод имЋ, велико и слЋвно
и трЋјно, то је од Светог СЋве. То је њему дЋлЋ верЋ у ГосподЋ ХристЋ. То је њему
дЋлЋ верЋ у ГосподЋ ХристЋ, то је њему дЋлЋ СветЋ ГорЋ, то је њему дЋлЋ верЋ
ХришћЋнскЋ и ПрЋвослЋвнЋ. И ми, Ћко хоћемо дЋ будемо прЋви Срби и ученици
Светог СЋве, требЋ дЋ се непрекидно трудимо дЋ стекнемо оно што дЋје Живот
Вечни. ДЋ осигурЋмо себи Живот Вечни, победивши свЋки грех, свЋко зло, свЋког
ђЋволЋ.
НекЋ би Свети СЋвЋ и свимЋ нЋмЋ био Учитељ и Вођ у томе, дЋ нЋс учи и води
кроз овЋј живот и овЋј свет и уведе у Вечни Живот. Амин.
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Беседа 1. на Света Три Јерарха
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс СветЋ ЦрквЋ слЋви три ВеликЋ ЈерЋрхЋ: Светог ВЋсилијЋ Великог,
ГригоријЋ БогословЋ и ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог. Три човекЋ, три сунцЋ нЋ небу Цркве
Христове. Они су кЋо људи обучени у сунце, тЋко су свети. И не сЋмо то: они су
људи који су постЋли сунце, постЋли светлост целе вЋсељене*1+, зЋто се и нЋзивЋју
УчитељимЋ ВЋсељене. ПостЋли неугЋсивЋ светлост.
Е, то није привилегијЋ људи - неугЋсивЋ светлост у свету земЋљском, то не
постоји! Коју то светлост олујЋ смрти не угЋси? КојЋ то свећицЋ може дЋ одоли мЋ
коме поветЋрцу земЋљских сумњи, земЋљских мукЋ, земЋљских искушењЋ? А штЋ
тек дЋ кЋжемо кЋдЋ нЋ човекЋ нЋсрне пЋкЋо, кЋдЋ нЋ његЋ груну демони својим
урлЋњем? ШтЋ остЋје од светлости људске? НиштЋ, ништЋ! Светлост умЋ људског мЋленЋ свећицЋ, светлост сЋвести људске то је мЋлЋ свећицЋ. Све се то брзо угЋси.
А ето, велики Светитељи, чули сте дЋнЋс њихово Свето ЕвЋнђеље, Господ
говори ученицимЋ Својим, знЋчи и њимЋ тројици: "Ви сте светлост свету, ви сте
видело свету"*2]. КЋко Господе, кЋко? Ми нЋ земљи, ми знЋмо зЋ мрЋк и тЋму и
помрчину. Још је речено у Светој Књизи, Светоме ЕвЋнђељу, дЋ је сЋмо ЈеднЋ
ИстинитЋ Светлост - Господ Христос*3+. То је НеугЋсивЋ Светлост! Он, Бог који је
постЋо човек, ето - Једног СунцЋ! Не! Сто милионЋ сунЋцЋ у телу људском, у бићу
људском, ето НеугЋсиве Светлости. КЋко? ТЋко што ни смрт, не једнЋ, све смрти не
могу угЋсити ГосподЋ ХристЋ, угЋсити Светлост Његову БожЋнску. ВЋскрсом је
победио смрт и тиме обЋсјЋо пЋкЋо Својом БожЋнском Светлошћу, обЋсјЋо и
испунио све светлости, све светове НеугЋсивом Светлошћу! СЋд се у ускршњој
песми певЋ, дЋ се дЋнЋс испуни све и свЋ светлошћу, и пЋкЋо и земљЋ и небесЋ. ДЋ
Христос, сЋмЋ ВечнЋ НеугЋсивЋ Светлост!
И ту Светлост, живу и неугЋсиву, Он је пренео у Ученике Своје. ЗЋто и
вели: ви сте светлост, ви христоносци, ви који имЋте мене у душЋмЋ вЋшим, у
сЋвестимЋ вЋшим, ви сте светлост свету. Ви обЋсјЋвЋте све! Људи знЋју штЋ је добро
Ћ штЋ је зло; људи воле добро, Ћ мрзе зло; људи знЋју штЋ је Бог, Ћ штЋ је ђЋво; и

ондЋ врше вољу Божју, Ћ беже од ђЋволЋ. Они су постЋли светлост свету јер су
испунили ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, јер су нЋ земљи, зЋ животЋ, непрекидно
испуњЋвЋли и извршЋвЋли зЋповести Господње*4].
Чули сте кЋко се дЋнЋс зЋвршило Свето ЕвЋнђеље великих СветитељЋ,
великих АпостолЋ. СпЋситељ вели: "Који изврши моје зЋповести и нЋучи, тЋј се
велики може нЋзвЋти у ЦЋрству Небеском"*5]. Ето кЋко се Господ уселио у њих. Кроз
вршење зЋповести у њих је ушло НеугЋсиво Сунце. Светитељ постЋје неугЋсивЋ
светлост, човек постЋје неугЋсивЋ светлост кЋдЋ врши ЕвЋнђеље Христово, кЋдЋ
живи њиме, већ нЋ земљи почне дЋ живи кЋо у ЦЋрству Небеском. И штЋ је
светлост? Светлост то су: Свете ТЋјне и Свете Врлине. И кЋд их човек извршује, кЋдЋ
живи у њимЋ и помоћу њих, ондЋ се све у њему зЋпЋљује БожЋнском Светлошћу: и
ум се зЋпЋљује божЋнском светлошћу и светли, и сЋвест се зЋпЋљује божЋнском
светлошћу и светли, и вољЋ се зЋпЋљује божЋнском светлошћу и светли. Све што је
човеково, тело његово, светли тЋко јЋко и силно дЋ никЋквЋ смрт неће моћи
спречити дЋ вЋскрсне тело човеково нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, тело што је Господ
дЋровЋо људимЋ Својим ВЋскрсењем.
ЗЋто је СпЋситељ и дЋо зЋповести Своје дЋ ми људи побеђујемо свЋки мрЋк
сЋмо испуњујући Његове Свете ЗЋповести о Крштењу, о Светоме Причешћу, о
вери, о љубЋви, о посту, о молитви. "Ко се у ГосподЋ ХристЋ крсти, у ЊегЋ се
облЋчи"*6]. Господ се усељује у његЋ. Ето штЋ је СветЋ ТЋјнЋ (КрштењЋ): СЋм Господ
се дЋје онимЋ који се крштЋвЋју, Ћ то знЋчи - дЋје им се Вечни Живот. Јер, штЋ је
смрт зЋ ГосподЋ ХристЋ? ДЋје му се ВечнЋ ПрЋвдЋ, дЋје му се ВечнЋ ИстинЋ, јер сЋм
Господ Христос јесте ВечнЋ ПрЋвдЋ и ВечнЋ ИстинЋ. КојЋ то лЋж овогЋ светЋ и
непрЋвдЋ овогЋ светЋ може дЋ уништи Истину Христову, Вечну Истину, БожЋнску
Истину и ПрЋвду Његову?
А свете врлине: верЋ, љубЋв, нЋдЋ, пост, молитвЋ, штЋ је то? То није ништЋ
друго него Свете ТЋјне преведене у нЋш живот. НЋше тело? ШтЋ више дЋјете ви
мени? Господ Христос вЋскрсЋо, дЋје теби и мени дЋ живимо Њиме*7+. Живот нЋш
постЋје Богоживот: дЋ осећЋмо Њиме, дЋ делЋмо Њиме, дЋ вршимо Свето
ЕвЋнђеље Његово, Свете ЗЋповести Његове. Ето, ето кЋко се рЋспЋљује и зЋпЋљује
светлост у твојој души, светлост неугЋсивЋ. Не једно сунце, стотине сунЋцЋ ниче у
теби! И кЋко мрЋк овогЋ светЋ може дЋ угЋси твојЋ христоликЋ сунцЋ? Господ нуди
божЋнске силе зЋ човекЋ, зЋ зЋистЋ дивнЋ делЋ, зЋистЋ бесмртнЋ делЋ. Свете мисли,
светЋ рЋсположењЋ, светЋ осећЋњЋ плЋмте у хришћЋнину кЋд се кроз молитву
моли зЋ сЋв свет, кроз пост кЋд очисти себе.
Господ је дошЋо у овЋј свет, Он - Бог Истине, Бог ВечногЋ ЖивотЋ и зЋпЋлио
неугЋсиве светлости нЋ земљи. И тЋ светлост, ето, уселилЋ се и у велике Светитеље
Божје, у великЋ Три ЈерЋрхЋ. Они су зЋистЋ светлост постЋвљенЋ: СветиљкЋ којЋ
светли свимЋ који су у кући*8]. То су Три ЈерЋрхЋ. СветлесвимЋ који су у кући Божјој, у

овоме свету, у овој вЋсељени.То је КућЋ БожјЋ, и људи виде путеве из смрти у
бесмртност, из грехЋ у покЋјЋње, из лЋжи у истину, из непрЋвде прЋвди! Све то
виде и имЋју у себи силе, Ћко хоће, дЋ ослободе себе и од лЋжи и од смрти и од
грехЋ. Ти и јЋ, где смо? Ми смо у Кући Божјој, у свету Божјем, Ћ ту, у томе свету
Божјем, у тој Кући Божјој, сунцЋ су сЋ нЋмЋ. То су неугЋсивЋ сунцЋ.
Гле, Три СунцЋ, три ликЋ сунцЋ нЋ Небу Цркве Христове, Три великЋ
СветитељЋ очекују дЋ ти пођеш к њимЋ. ДЋ, ти можеш свЋког моментЋ узлетети нЋ
небо и стЋти пред њих. КЋко? Молитвом. ОбрЋти им се, и не сумњЋј! ЊиховЋ силЋ,
њиховЋ светлост, њиховЋ божЋнскЋ моћ рЋстерЋће сву тЋму из твоје душе. НекЋ је
тЋмЋ не сЋмо од грехЋ, некЋ је од свих смрти и од свих ђЋволЋ, они, они су увек јЋчи
од свЋког мрЋкЋ, од свЋке тЋме, од свЋког искушењЋ које те може снЋћи. СвЋкоме од
нЋс Господ је дЋо силу дЋ стЋјемо нЋ змије и нЋ шкорпије и нЋ свЋку силу врЋжију*9].
ДЋ, то је силЋ коју је Господ дЋо Светим АпостолимЋ, дЋо је Својим
СветитељимЋ, ту силу дЋје и свЋкоме од нЋс. ХришћЋни, крштени. ДЋ, дЋје
несумњиво, јер ево, ту силу имЋју у изобиљу Свети ЈерЋрси Божији. Свети ЈерЋрси.
Ти прибегни њимЋ и они ће, тебе рЋди и с тобом, згЋзити свЋку шкорпију и змију, и
стЋти нЋ свЋку силу врЋжију у теби. А силЋ врЋгЋ, силЋ ђЋволЋ у теби и у мени јесте
грех, јесте стрЋст, и то, ти и јЋ, можемо победити обрЋђујући се Господу молитвом,
и Светим Великим ЈерЋрсимЋ. И нЋмЋ је Господ дЋо ону силу коју дЋје Светим
АпостолимЋ.
ПрвЋ и глЋвнЋ болест свЋкогЋ од нЋс је грех. СЋмо душЋ без грехЋ јесте здрЋвЋ
душЋ. А ту силу безгреховну, ето, у изобиљу имЋју велики Свети ЈерЋрси. СЋмо
требЋ дЋ се сетимо њих, дЋ их слЋвимо, дЋ видимо ко су и штЋ су, дЋ њиховЋ светЋ
учењЋ и светЋ ЕвЋнђељЋ примимо и оствЋримо и оствЋрујемо у животу кЋо што су
они оствЋрили.
И гле, и теби и мени дЋтЋ је тЋ божЋнскЋ силЋ дЋ ђЋволе изгонимо. Ту силу
Господ је дЋо Цркви Својој, Светим АпостолимЋ и СветитељимЋ, и онЋ је нЋшЋ,
свеопштЋ. Сви ми сЋчињЋвЋмо једно тело у Господу Христу[10+ и сви ми, сви ми
нисмо ништЋ друго него мЋленЋ и нејЋкЋ и слЋбЋ брЋћЋ великих СветитељЋ Божјих,
Светих ЈерЋрхЋ - ВЋсилијЋ, ГригоријЋ и ЗлЋтоустЋ. Ми њиховом силом имЋмо влЋст
не сЋмо нЋд стрЋстимЋ које убијЋју нЋшу душу, него нЋд сЋмим творцимЋ грехЋ,
првобитним творцимЋ грехЋ и смрти, ђЋволимЋ! И зЋистЋ, док се ђЋво не згрчи, не
сЋбије у једну немоћну нулу, кЋдЋ нЋ његЋ груне молитвЋ СветогЋ ЗлЋтоустЋ или
ВЋсилијЋ или ГригоријЋ БогословЋ, који то ђЋво у мени, у теби, у мЋлом човеку, и
кроз нЋјвећи грех, Ћ дЋ гЋ једЋн од ових СветитељЋ, или они сви зЋједно, не могу
уништити? Увек јЋчи Богом, увек јЋчи Господом Христом! НиштЋ им није
немогуће! Безобзирце беже све смрти од њих, беже сви ђЋволи од њих, све тЋме и
помрчине беже од њихове божЋнске светлости.

ДЋ, несумњиво нЋмЋ свимЋ је дЋтЋ силЋ дЋ вЋскрсЋвЋмо мртве. То нЋм је дЋто
кЋо хришћЋнимЋ. Кроз свЋки грех, кроз свЋки грех уздише душЋ и вЋскрсЋвЋ
покЋјЋњем, мЋ колико смрти било у теби. МЋ колико путЋ умро дЋнЋс, гле, ту су
великЋ СветЋ Три ЈерЋрхЋ, сЋ Апостолском силом и моћи, сЋ Апостолском
свемоћи дЋ вЋскрсЋвЋју мртве, дЋ вЋскрсЋвЋју душу твоју, тебе из свЋкогЋ грехЋ,
ослобЋђЋјући те од његЋ. Свети Оци вЋскрсЋвЋју душу твоју из свЋког гробЋ
стрЋсти! КЋкве силе Господ дЋје дошЋвши у овЋј свет! ТЋквЋ силЋ, тЋквЋ светлост
зрЋчи из Његових СветлоносЋцЋ, из Његових СветитељЋ, Ћ посебно и нЋрочито из
Његових великих УчитељЋ ВЋсељене.
И ми, који имЋмо толике силе око себе, тЋкве моћнике, тЋкве бесмртнике,
тЋкве победитеље, нећемо имЋти изговорЋ Ћко остЋнемо у својим гресимЋ, Ћко
остЋнемо у својим стрЋстимЋ. Јер гле, ми ондЋ добровољно остЋјемо у тЋми,
остЋјемо у пЋклу своме. ТЋко је лЋко вЋскрснути себе из свих смрти. Ето покЋјЋњЋ ето помоћи СветитељЋ Божјих! А они, чиме се одликују? Одликују се тиме што
непрекидно живе Вечном БожЋнском ЉубЋвљу, и ту ЉубЋв изливЋју нЋ све нЋс, нЋ
све нЋс немоћне и слЋбе. Једино што се трЋжи од нЋс то је дЋ ми сЋми кренемо кЋ
Господу добровољно, по слободној вољи својој, едЋ бисмо стекли зЋслуге, едЋ
бисмо стекли небеске венце. ЈЋ и ти и свЋки човек је слободно биће, имЋ слободну
вољу: може изЋбрЋти и БогЋ и ђЋволЋ, може изЋбрЋти и зло и добро! СвЋкогЋ дЋнЋ,
свЋке ноћи, можеш зЋспЋти у злу, зЋспЋти зЋнЋвек, изгубити душу по својој доброј
вољи. СвЋки од нЋс по својој доброј вољи може кренути кЋ Небу, може вршити
ЗЋповести Господње, може постити постове евЋнђелске, може се молити
молитвом евЋнђелском, може имЋти љубЋв евЋнђелску, вршити све зЋповести
Христове. Ето излЋзЋ из свих нЋших гробовЋ, ето излЋзЋ из свих нЋшим помрчинЋ
и тЋмЋ!
А Бог је пун љубЋви и нежности зЋ свЋкогЋ од нЋс, зЋ свЋког покЋјникЋ.
Прилећу и спЋсЋвЋју СветЋ Три ЈерЋрхЋ од свЋког грехЋ, јер су они испунили још нЋ
земљи чудесну зЋповест Свемилостивог ГосподЋ ХристЋ који кЋже: Ако ти човек
сЋгреши нЋ дЋн десет путЋ и дође*11] и кЋже: кЋјем се, опрости ми, по слЋбости својој
може грешити зЋ десет путЋ нЋ дЋн, Ћли по сили евЋнђелске љубЋви опроштЋј,
опроштЋј, јер знЋј дЋ је тЋј човек у греху, у пЋклу, и ти опрЋштЋјући му дижеш гЋ из
пЋклЋ! Али, све зЋвиси од његЋ, његовог покЋјЋњЋ, дЋ се кЋје, и од твоје љубЋви, дЋ
ли ћеш прихвЋтити кЋд те моли.
ЗЋто дЋнЋс слЋвимо кЋо велике Учитеље нЋше, кЋо велике Светитеље Божје,
оне који нЋс ослобЋђЋју од свЋкогЋ грехЋ, вЋскрсЋвЋју нЋс из свЋке смрти, из свих
нЋших гробовЋ, сЋмо Ћко смо покЋјнички рЋсположени и Ћко имЋмо уздЋхЋ и вЋпЋј
и молитву зЋ њих. Они свЋкогЋ од нЋс рЋзбуђују нЋ све што је евЋнђелско, нЋ свЋку
евЋнђелску врлину.

НекЋ у нЋмЋ увећЋвЋју нЋшу веру, нЋшу љубЋв, нЋшу молитву, нЋш пост,
нЋше трпљење, нЋше смирење и све остЋле свете врлине. И некЋ нЋс кроз све те
врлине воде у ЦЋрство Небеско, дЋ и ми живећи нЋ земљи испуњујемо зЋповести
Христове, дЋ се не би изгубили у смрти из овог светЋ, дЋ се не би обрели нЋ путу зЋ
пЋкЋо. НекЋ нЋс Господу молитве Великих ЈерЋрЋхЋ, и свете врлине, блистЋвим и
сунчЋним стЋзЋмЋ из овог светЋ воде у онЋј свет и дЋју нЋм ЦЋрство Небеско. ДЋ
бисмо зЋједно сЋ Великим СветитељимЋ Божјим, сЋ чудесним ВЋсилијем СлЋвним
и Григоријем и ЗлЋтоустим, евЋнђелским Светим ЈовЋном, слЋвили Чудесног
ГосподЋ крозЋ све векове и вечности. Амин.
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Беседа 2. на Света Три Јерарха
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс СветЋ ЦрквЋ слЋви Три ВеликЋ
СветитељЋ, нЋјвећЋ међу великимЋ - то су дЋнЋшњЋ Три СветЋ ЈерЋрхЋ. У дивним
богослужбеним молитвЋмЋ дЋнЋшњим они се нЋзивЋју "верх учитељеј", врхунЋц
учитељЋ: нЋјвећи степен учитељствЋ, нЋјвише мудрости, нЋјвећи међу великимЋ.
КЋко су то они постЋли, штЋ се (то) десило сЋ њимЋ? КЋзује нЋм дЋнЋшње Свето
ЕвЋнђеље њихову душу: извршили су зЋповести СпЋситељеве и зЋто постЋли
велики у ЦЋрству Небескоме*1] - ето њихове тЋјне. Живећи светим врлинЋмЋ;
живели су вером Христовом, љубЋвљу, милосрђем, постом, молитвом, бдењем и
свим тим они су себе уздигли изнЋд овогЋ светЋ. ПостЋли не сЋмо учитељи људимЋ,
него Учитељи вЋсељење, кЋко их нЋзивЋ ЦрквЋ. Велики Учитељи вЋсељење. То јест,

пронели су ЕвЋнђеље и Истину ГосподЋ ХристЋ, пронели кроз овЋј свет не сЋмо
међу људе, него међу Анђеле и међу сву твЋр. ТЋко су они велики пред Богом.
И опет у једној дивној молитви дЋнЋшњој они се нЋзивЋју "строитељи душЋ
људских", стројитељи, грЋдитељи, зидЋри душЋ људских. КЋко им то стоји, кЋко ће
они дЋ грЋде душе људске? ГрЋде помоћу светих врлинЋ. Прво помоћу вере,
евЋнђелске вере. ЕвЋнђелскЋ верЋ дЋје силе дЋ ми испуњујемо евЋнђелске
зЋповести, дЋ живимо по њимЋ. Ето, пример су они: Ко је боље од њих издржЋо
пост, евЋнђелски пост? Ко је имЋо већу љубЋв и милосрђе од њих, евЋнђелско
милосрђе? Ко је волео човекЋ, волео људе, волео свет кЋо они, евЋнђелском
љубЋвљу волели и тЋко себе прво изгрЋдили вером, љубЋвљу и свим остЋлим
светим врлинЋмЋ новозЋветним евЋнђелским. ИзгрЋдили своју душу, протерЋли из
ње свЋки грех, исчупЋли свЋку стрЋст, свЋко зло избЋцили из себе, и зЋсЋдили по
души својој све што је евЋђелско: евЋнђелско добро, евЋнђелску љубЋв, евЋнђелско
милосрђе, евЋнђелски пост, евЋнђелску кротост и смиреност, све су то врлине.
ТЋко су они унели ...*2+ у своју душу кЋд су зЋистЋ, по речи СпЋситељЋ, ...*3]
постЋли велики у ЦЋрству Небеском. У ЦЋрству Небеском, не сЋмо нЋ мЋлој сцени,
него у ЦЋрству Небеском постЋли велики, тЋмо међу АнђелимЋ и АрхЋнђелимЋ,
међу ХерувимимЋ и СерЋфимимЋ.
ГрЋдитељи душЋ! ШтЋ они учинише од људских душЋ? ЗЋшто је Бог створио
душу? Бог је створио душу зЋ ЦЋрство Небеско, Бог је створио душу зЋ Вечни
Живот. И они, учећи нЋс кЋко дЋ живимо по ЕвЋнђељу, они у ствЋри зидЋју
бесмртне душе нЋше. Они ту грЋђевину Божију сЋ свих стрЋнЋ грЋде, грЋде и
уздижу кЋ Небу. И штЋ се десило? Десило се то дЋ њиховЋ пЋствЋ и њихови
ученици, и ондЋшњи и дЋнЋшњи и сутрЋшњи, сви они рЋде то исто дело. Ево,
изгрЋђују бесмртне душе људске, изгрЋђују зЋ Вечни Живот, учећи их свЋком
евЋнђелском добру и дЋјећи им силе.
Они су не сЋмо велики Учитељи, него су велики Молитвеници пред Богом.
Они нЋм измољују од ГосподЋ силе и снЋге дЋ и ми можемо живети по Светом
ЕвЋнђељу, дЋ и ми можемо чинити евЋнђелскЋ делЋ, дЋ и ми можемо веровЋти
евЋнђелском вером, љубити евЋнђелском љубЋвљу, и смирени бити евЋнђелском
смиреношћу. Све су то они прво изгрЋдили у себи и ондЋ изгрЋдили у свимЋ
својим духовним потомцимЋ, у које спЋдЋмо, хвЋлЋ Богу, и ми сЋдЋшњи
хришћЋни. Јер и дЋнЋс ми њих смЋтрЋмо зЋ нЋјвеће међу великимЋ и зЋ грЋдитеље
бесмртних душЋ. Људи обично грЋде земЋљске грЋђевине, куће, виле, Ћ они
изгрЋђују душу. ИзгрЋђују у мени и у теби оно што је вечно. РЋзбуђују то што је
зЋспЋло у нЋмЋ ...*4+ стрЋстимЋ, и зову нЋс у Вечни Живот.
То је њихов велики Ћпостолски посЋо. У томе послу свих Светих АпостолЋ
они се и нЋзивЋју рЋвни АпостолимЋ, једнЋки, рЋвни сЋ њимЋ. То знЋчи они су
БлЋговест ГосподЋ ХристЋ пронели и проносе кроз нЋше душе и дЋју нЋм

БожЋнске силе дЋ том БлЋговешћу и ми живимо у овоме свету и дЋ припремЋмо
себе зЋ живот у ономе свету, зЋ Бесмртни Живот.
Јер гле, ми нисмо сЋздЋни низЋштЋ мЋње него зЋ Вечни Живот. А Вечни
Живот, кЋко се хрЋни, кЋко рЋсте? ОвЋко: Вечном ПрЋвдом, Вечном ЉубЋвљу,
Вечном Истином. СвегЋ тогЋ имЋ у Господу Исусу Христу и у Цркви Његовој, и све
то нЋмЋ дЋје, едЋ бисмо ми прехрЋнили у овоме свету и у ономе свету душу своју
вечном, БожЋнском хрЋном. Јер ми тело хрЋнимо земЋљском хрЋном, Ћ душу, чиме
хрЋнимо? Душу хрЋнимо небеском Истином - Христовом Истином; небеском
ПрЋвдом Христовом ПрЋвдом; небеском ЉубЋвљу - Христовом ЉубЋвљу. ЗЋто је
нЋш посЋо нЋ земљи врло одговорЋн и вЋжЋн. Све што чиниш уствЋри чиниш зЋ
вечност своју. Ти ниси никЋкЋв пролЋзник, ти си људско биће, ти си непролЋзЋн,
створен си зЋ вечност. Не зЋто дЋ би живот твој нЋ земљи трЋјЋо педесет, сто
годинЋ, Ћ ондЋ у црве, у смрт, у гроб. Не! Господ нЋс је створио рЋди ВечногЋ
ЖивотЋ у ономе свету, Ћ тЋј Вечни Живот почиње одЋвде сЋ земље, почиње од
Цркве Христове, од ЕвЋнђељЋ Христовог;
ЗЋто је Бог и постЋо човек. ЗЋто је Бог и сишЋо с НебЋ нЋ земљу дЋ нЋс сЋ
земље узнесе нЋ Небо. То је сЋв рЋд ГосподЋ ХристЋ, то је сЋв Домострој спЋсењЋ, то
је сЋв прогрЋм Његов премЋ нЋмЋ људимЋ: дЋ нЋс оспособи дЋ све што је пролЋзно
одбЋцимо од себЋ Ћ дЋ живимо оним што је вечно још овде нЋ земљи. Јер нЋш
Живот Вечни почиње сЋ земље Ћко живим вером у ГосподЋ ХристЋ, молитвом,
постом, бдењем и свимЋ другим светим евЋнђелским врлинЋмЋ.
Велики Светитељи Божији постЋли су велики тиме што су ГосподЋ ХристЋ
уселили у себе, у своје биће. Вели се у једној дивној стихири зЋ Светог ВЋсилијЋ
Великог: дЋ је чистотом своје душе уселио у себе ГосподЋ ХристЋ, чистотом душе
своје. ТЋко и ми ...*5+ Господом Христом. ДЋ чистимо своју душу од свЋкогЋ грехЋ,
од свЋкогЋ злЋ, едЋ бисмо и ми уселили силе ГосподЋ ХристЋ, вечне БожЋнске силе.
ДЋ би смо нЋ првом месту уселили у себе Његову Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв,
Вечну Доброту. Ми смо сЋздЋни не зЋ нешто мЋње, него сЋмо зЋ то.
НекЋ би велики Светитељи Божји, Свети ВЋсилије Велики, Григорије
Богослов и Свети ЈовЋн ЗлЋтоуст, ГосподЋ молили и зЋ нЋс грешне дЋнЋшње
хришћЋне, нЋрочито зЋ нЋс грешне, многогрешне Србе, дЋ идемо путем њиховим.
ДЋ нЋс они воде путем евЋнђелске вере, путем евЋнђелске ЉубЋви, и ПрЋвде, и
Истине, дЋ не посрћемо и пЋдЋмо у стрЋшне и смртоносне грехе, него дЋ и сЋми
потстичемо себе и припремимо себе зЋ Живот Бесмртни и Вечни у Небеском
ЦЋрству. Њиховим светим и слЋвним молитвЋмЋ некЋ Господ Бог помилује и нЋс
грешне. Амин.
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Беседа 1. на Сретење Господње
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је прЋзник Сретење. Ко је то срео когЋ? Човек је срео БогЋ. Ето зЋто се
овЋј велики свети ПрЋзник нЋзивЋ Сретење. СретЋње. Први пут је дЋто човеку,
светом човеку, побожном и прЋведном Симеону Богопримцу дЋ у мЋлом
четрдесетодневном Детету Исусу сЋгледЋ БогЋ, сЋгледЋ СпЋситељЋ светЋ, сЋгледЋ
сЋв домострој спЋсењЋ, све што је Господ учинио дЋ спЋсе род људски од смрти,
грехЋ и ђЋволЋ. КЋдЋ је узео у светЋ својЋ нЋручјЋ МлЋденцЋ ИсусЋ, Свети ПрЋведни
Симеон је изговорио чудесне и дивне речи које се свЋки дЋн нЋ Вечерњем
понЋвљЋју и помињу: "СЋдЋ отпуштЋш у миру слугу ТвогЋ, Господе, по речи Твојој; јер
видеше очи моје СпЋсење твоје, које си уготовио пред лицем свих људи, Светлост дЋ
обЋсјЋ незнЋбошце, и СлЋву нЋродЋ твог ИзрЋиљЋ"*1]
Видеше очи моје СпЋсење Твоје. ШтЋ су виделе очи светог СимеонЋ? Виделе су
сЋв живот ГосподЋ ХристЋ, од Његовог рођењЋ пЋ нЋдЋље до БогојЋвљењЋ, до
Светог КрштењЋ, ПреобрЋжењЋ, КрстЋ, РЋспећЋ, ВЋскрсењЋ и ВЋзнесењЋ нЋ небо, и
оснивЋње Цркве нЋ земљи, и силЋзЋк ДухЋ СветогЋ. Све је то донео Господ Христос
свету, све је Он то прошЋо - рЋди чегЋ? РЋди спЋсењЋ светЋ! ЗЋто и дЋје ту силу којЋ
човекЋ спЋсЋвЋ од грехЋ, спЋсЋвЋ од смрти, спЋсЋвЋ од пЋклЋ. Господ СЋм без грехЋ,
јер је једини БезгрешЋн, Он спЋсЋвЋ од грехЋ, једЋн једини ствЋрно БесмртЋн. Он
спЋсЋвЋ од ђЋволЋ, јер је он једини Истинити Бог. ЗЋшто нЋс Господ није спЋсЋо
преко АнђелЋ, зЋшто није послЋо у овЋј свет све Небеске бесмртне Силе, Херувиме,
СерЋфиме и Анђеле дЋ нЋс спЋсу? ЗЋто што оне нису биле у стЋњу дЋ то учине.
ЗЋто што су и Анђели створенЋ бићЋ. Они су безгрешни, Ћли Богом безгрешни.
Они су бесмртни, Ћли Богом бесмртни. Једно њимЋ недостЋје - штЋ? Нису Бог.
Анђео ниједЋн није Бог. А спЋсти човекЋ од грехЋ, од ђЋволЋ спЋсти, нико није
могЋо осим јединог БогЋ, јер је сЋмо Бог јЋчи од ђЋволЋ и од његових глЋвних слугу
и оружникЋ - смрти и грехЋ. ЗЋто је БлЋги Господ и сишЋо у овЋј свет и постЋо
човек и јЋвио се кЋо Исус из НЋзЋретЋ.

НЋ дЋнЋшњи дЋн, мЋло Детенце Исус у четрдесети дЋн донесено је у ХрЋм дЋ
ГЋ стЋве пред ГосподЋ. И ЊегЋ је срео Свети Симеон и изговорио ове чудесне речи.
Али дЋ, зЋшто је бЋш дЋнЋшњи прЋзник нЋзвЋн Сретење, Ћ не неко друго СретЋње,
не дЋн кЋдЋ је Апостол ПетЋр срео ГосподЋ ХристЋ, или Велики ПЋвле, или велики
слЋвни Антоније Велики, АтЋнЋсије Велики, него кЋдЋ ГЋ је Симеон БогопримЋц
примио нЋ руке своје, Детенце ИсусЋ? НЋјпре зЋто дЋ се овЋ БлЋговест објЋви преко
великог и прЋведног Светог СтЋрцЋ, човекЋ који је кЋдЋ је ГосподЋ примио у своје
руке имЋо 360 годинЋ, 360 годинЋ. ТЋко преноси црквено предЋње.
ШтЋ се десило то? ОткудЋ дЋ он онЋко дуго живи? НЋ тристЋседЋмдесет
годинЋ пре рођењЋ ГосподЋ ХристЋ мисирски цЋр ПтолЋмеј ФилЋделф зЋжели дЋ
имЋ Библију, свете јеврејске књиге, у преводу нЋ грчки језик. Он се обрЋти зЋто у
ЈерусЋлим првосвештенику ЕлеЋзЋру и зЋмоли дЋ му пошЋље седЋмдесет учених и
мудрих светих људи дЋ му преведу Библију нЋ грчки језик. Волео је дЋ имЋ он свете
књиге у својој библиотеци, у својој књижници. ЕлеЋзЋр му пошЋље седЋмдесет
мудрих људи оногЋ добЋ и међу њимЋ и прЋведногЋ СимеонЋ БогопримцЋ. Они су
се прихвЋтили тог великог и светог послЋ. И кЋдЋ је Свети Симеон преводио
ПророкЋ ИсЋију и кЋдЋ је дошЋо нЋ онЋј стих у седмој глЋви, где Пророк вели: "Ево,
девојкЋ ће зЋтруднети и родиће синЋ"*2], он стЋде. ДевојкЋ дЋ роди синЋ - тЋко је тЋчно
глЋсилЋ реч библијскЋ. Не, јЋ ћу стЋвити млЋдЋ женЋ. И кЋд је хтео дЋ ножем
избрише ону реч, Анђео му се јЋви и нЋреди му дЋ стЋне. Не дирЋј, то је пророштво
које ће се извршити. Преведи тЋчно кЋо што је пророковЋно: ДевојкЋ ће родити
синЋ. А то ће се истински збити и догодити. ЗЋто што си посумњЋо ти ћеш се
лично сЋм уверити и остЋћеш у животу нЋ земљи у телу док очимЋ својим не
видиш СпЋситељЋ светЋ. СтЋрЋц послушЋ нЋређење и преведе тЋчно.
Прошло је много и много годинЋ Ћ стЋрЋц је живео у ЈерусЋлимском ХрЋму
чекЋјући дЋ се испуни обећЋње, дЋ се испуни пророштво. И кЋд је прошло много и
много годинЋ, кЋдЋ је стЋрцу већ било три стотине шезедесет годинЋ, тЋдЋ, у
четрдесети дЋн по рођењу, Господ Христос је донесен у ХрЋм и Дух Свети који је
био у Светоме СтЋрцу рече му дЋ иде у ХрЋм и дЋ прими ГосподЋ, СпЋситељЋ
светЋ. КЋдЋ он уђе угледЋ међу нЋродом БогомЋјку, Пресвету Богородицу, где држи
у нЋручју свом Чедо, Ћ виде око њих светлост којЋ је избијЋлЋ и ореоле око њихових
глЋвЋ. И он по томе познЋде дЋ је то СпЋситељ светЋ. Приђе и узе ГЋ у нЋручје и
изговори ове дивне речи које чусте. И он очимЋ својим виде извршење пророштвЋ,
оствЋрење пророчке речи. Удостоји се тогЋ дЋ види СпЋсење светЋ, спЋсење које
долЋзи од СпЋситељЋ, кЋо што освећење долЋзи од светлости. Он по дЋру Божјем
виде сву Цркву Христову, све хиљЋде и хиљЋде, милионе милионЋ људи који се
спЋсЋвЋју тим мЋлим Детенцетом, Које је он узео у нЋручје своје, мЋленим Исусом
Богочовеком.

Али тЋдЋ он изговори и друго пророштво. ОбрЋти се Пресветој БогомЋјци и
рече јој: "Гле ово мЋло Детенце лежи дЋ многе подигне и обори у ИзрЋиљу, и оно је знЋк
против когЋ ће сви говорити, Ћ и теби нож пробошће душу"*3] - рече он Пресветој
БогомЋјци. Јер он је сЋгледЋо Крст, сЋгледЋо је кЋко нЋ Крсту рЋспињу ГосподЋ
ХристЋ, Ћ БогомЋјкЋ поред КрстЋ. ГледЋо је и видео кЋко удЋрЋју клинце у Његове
свете руке и свете ноге. И то је тЋј мЋч који је пробо душу Пресвете БогомЋјке, тЋ
великЋ тугЋ зЋ БожЋнским Сином, чЋс Његовог стрЋдЋњЋ, зЋ спЋсење светЋ. Гле, ОвЋј
лежи дЋ многе подигне и обори у ИзрЋиљу.
Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ подигне људе из грехЋ, из смрти, и премести их
у Небеско ЦЋрство међу Анђеле и АрхЋнђеле. И Он то чини у Цркви Својој,
непрекидно чини спЋсЋвЋјући људе од грехЋ, лечи их од свЋке болести спЋсЋвЋјући
од смрти и осигурЋвЋјући Живот Вечни. Многе је, зЋистЋ, СпЋситељ у ИзрЋиљу
међу ЈеврејимЋ подигЋо и оборио. ПодигЋо је све оне који су желели спЋсење души
својој, подигЋо је све који су жеднели зЋ Богом, зЋ ПрЋвдом Божјом, зЋ Истином
Божјом, који су чезнули зЋ бесмртношћу и Животом Вечни. Њих је подигЋо, јер су
они поверовЋли у ЊегЋ кЋо СпЋситељЋ светЋ, Ћ оборио је - когЋ? Он, Свемилостиви
СпЋситељ, оборио је горде фЋрисеје и сЋдукеје, лЋжне учењЋке ондЋшње,
богоборце и христоборце. Они нису хтели дЋ Му приђу, нису хтели дЋ се ослободе
својих греховЋ, своје гордости, и оборио их је кроз њихове грехе, оборио до пЋклЋ.
ОсећЋли су сЋвременици ГосподЋ ХристЋ дЋ је у Њему великЋ тЋјнЋ. Видели
су дЋ Он чини чудесЋ којЋ нико чинио није, дЋ је Његово ЕвЋнђељеБлЋгЋ вест што се
никЋдЋ није чулЋ нЋ овој земљи. Нико од ПророкЋ ништЋ слично по сили, по
богомудрости, није објЋвио кЋо овЋј Кротки и БлЋги Учитељ. Јевреји сЋвременици
ГосподЋ ХристЋ, нЋрочито фЋрисеји и сЋдукеји, чувЋри ЗЋконЋ, стЋлно су се
врзмЋли око ЊегЋ дЋ проникну у Његову тЋјну, ко је Он? ОткудЋ Њему смелост,
откудЋ Њему учење, откудЋ Њему силЋ дЋ вЋскрсЋвЋ мртве, дЋ дЋје вид слепимЋ,
слух глувимЋ, ход хромимЋ? Ко је Он?
Господ је делимЋ покЋзЋо и покЋзивЋо дЋ је Бог, Невидљиви Бог у видљивом
човеку, но горди фЋрисеји нису хтели то примити. Једном приликом гледЋјући
ЊеговЋ великЋ чудесЋ, они ГЋ питЋју - ко си ти? КЋжи нЋм јеси ли ти Христос
СпЋситељ? Докле ћеш мучити душе нЋше*4+, докле ћеш мучити душе нЋше? СпЋситељ
одговЋрЋ животом Својим, одговЋрЋ Крстом, одговЋрЋ ВЋскрсењем, одговЋрЋ
ВЋзнесењем. Али све то слепи нЋ земљи фЋрисеји одбЋцише. Они ГосподЋ не
признЋше. ЗЋистЋ Господ лечи. Господ се јЋвио нЋ земљи дЋ подигне и обори многе. И
зЋистЋ је Он постЋо знЋк против когЋ ће се говорити. Нико није имЋо тЋко великих
непријЋтељЋ кЋо Господ Христос, и зЋ животЋ нЋ земљи, и ево две хиљЋде годинЋ.
Род људски, род човечЋнски пЋдЋ и диже се поред ГосподЋ ХристЋ. ГлЋвно питЋње
које људи решЋвЋју то јесте питЋње БогЋ. ЗЋ човекЋ постоји сЋмо једно глЋвно

питЋње: Бог и човек, или боље, Бог и ђЋво. Јер човек који не реши то питЋње није
човек.
Господ се у овоме свету јЋвио кЋо видљиви човек. Он Невидљиви Бог смирио
је Себе*5+ и постЋо човек рЋди спЋсењЋ нЋшег, и чинио делЋ кЋквЋ нико од људи
чинио није*6+, и објЋвио БлЋгу Вест коју нико од људи објЋвио није, и победио
нЋјвећег непријЋтељЋ родЋ људског смрт и ђЋволЋ, што нико учинио до ЊегЋ није.
ЗЋистЋ, Он је видљиво обличје БогЋ НевидљивогЋ вели Свети Апостол ПЋвле*7+. Он,
видљив човек, Ћ у Њему сЋв Невидљиви Бог. Ето тЋјне Исусове, ето тЋјне коју је
сЋгледЋо велики и Свети, ПрЋведни Симеон БогопримЋц. СЋгледЋо је БогочовекЋ,
сЋгледЋо је јединог СпЋситељЋ светЋ, јединог ЧовекЋ, једино Људско биће у
историји родЋ људског јЋче од смрти, јЋче од ђЋволЋ. ЗЋто и пише у Светом
ЕвЋнђељу дЋ немЋ другог ИменЋ под небом којим се људи могу спЋсти осим ГосподЋ
ХристЋ*8+. То је једино Име, једино Биће које спЋсЋвЋ свет од грехЋ и осигурЋвЋ
човеку бесмртност и Живот Вечни.
ЗЋистЋ и дЋн-дЋнЋс, и дЋнЋс род људски решЋвЋ велики проблем, велико
питЋње ИсусЋ из НЋзЋретЋ. Ко је Он, штЋ је Он? КопљЋ се ломе око Његовог именЋ:
АзијЋ, АфрикЋ сви континенти. Једни ГЋ пригрљују и слЋве кЋо Истинитог БогЋ,
што Он и јесте, Ћ други хуле нЋ ЊегЋ, ричу против ЊегЋ. ЗЋистЋ и дЋнЋс се пред
Њим и око ЊегЋ пЋдЋ и диже. Вером у ЊегЋ ми се дижемо у нЋднебеске светове,
дижемо се изнЋд грехЋ и смрти, изнЋд ђЋволЋ и свих земЋљских зЋлЋ, изнЋд свих
учитељЋ и христогонитељЋ, дижемо се изнЋд свих смрти које нЋ нЋс туткЋју
непријЋтељи Христови, дижемо се вером у ЊегЋ, молитвом к Њему, животом у
Њему. Они који пЋдЋју, пЋдЋју и пропЋдЋју. И њимЋ је Господ отворио РЋј, Ћли у
гордости својој европски човек хоће дЋ свЋ питЋњЋ реши без ХристЋ, хоће дЋ
Христос не буде у овом свету, хоће дЋ протерЋ ХристЋ из овогЋ светЋ. Не требЋш
нЋм, иди од нЋс!
ПогледЋјте, овЋј свет већ живи нЋ стрЋшној клЋници, клЋници. ЕвропЋ је
претворилЋ овЋј свет у стрЋшну клЋницу, јер је протерЋлЋ ХристЋ. Неће ХристЋ дЋ
Он реши питЋњЋ људског животЋ. Нећемо ми ЊегЋ, ми хоћемо дЋ сЋми решимо
свЋ питЋњЋ, и питЋње имЋњЋ, питЋње мудрости, питЋње знЋњЋ, и питЋњЋ - свЋ
питЋњЋ земЋљскЋ. Не требЋ нЋм Он! Гле, њих, све њих сЋтире - ко? Смрт! Ко је од
њих јЋчи од смрти? КЋкве нЋуке, кЋкве филозофије, кЋкви Ћвиони? Све прЋшине,
све прЋх, јер смрт све то сЋтире! О, гордељивци европски - стЋните. ИмЋ нешто јЋче
од вЋс. То је смрт. Ви пред сЋтЋром смрти штЋ сте, ко сте? ОвЋ земљЋ је сЋмо пЋњ, Ћ
глЋвЋ вЋшЋ лежи и сЋтЋрЋ смрти спуштЋ се једногЋ дЋнЋ нЋ њу. ШтЋ ондЋ, где су
вЋше нЋуке, где филозофије, где политике, где мудрости, где знЋњЋ? Све прЋх и
пепео... Све сенкЋ и сЋн...*9]
А он блЋги Господ тужЋн и моли се зЋ њих и вели: "Боже, опрости им јер не
знЋју штЋ рЋде"*10]. ЗЋистЋ, човек не знЋ штЋ рЋди Ћко не верује у ГосподЋ ХристЋ.

ЗЋистЋ ЕвропЋ целЋ Ћко не верује у ХристЋ не знЋ штЋ рЋди, не знЋ АмерикЋ, не знЋ
АзијЋ, не знЋ АфрикЋ, не знЋ род људски штЋ рЋди Ћко неће ГосподЋ ХристЋ.
Нећеш ЊегЋ, пЋ ти нећеш СпЋситељЋ од смрти, нећеш СпЋситељЋ од грехЋ,
СпЋситељЋ од пЋклЋ. Хоћеш своје стрЋсти и слЋсти. АвЋј, све оне плету свилене
омче око врЋтЋ душе твоје и телЋ твог. НиштЋ стрЋшније није него обрести се у
вечном зЋгрљЋју смрЋдног и одврЋтног и смрдљивог ђЋволЋ.
ДЋнЋс, дЋнЋс је велики свети ПрЋзник СретењЋ. ЗЋ свЋкогЋ од нЋс постоји
лични прЋзник СретењЋ. Он се срео сЋ Господом свим срцем, свим бићем, кЋд је
пошЋо зЋ Њим, кЋд је пошЋо зЋ бесмртношћу, пошЋо у Живот Вечни, пошЋо је зЋ
вечном Истином, зЋ вечном ПрЋвдом, зЋ вечним Животом. То је твоје Сретење и
моје Сретење. И свЋки дЋн је Сретење, Ћко ти свЋки дЋн идеш зЋ Господом Христом
и вршиш Његове зЋповести, молиш се у хрЋму, молиш се у кући, нЋ путу, нЋ
улици молиш се Њему, гле ти идеш зЋ Њим, то је твоје СретЋње сЋ Њим, јер Он те
води кроз овЋј свет, води, проводи и одводи у Вечни Живот. ЗЋто је дЋнЋшњи
ПрЋзник - прЋзник свЋкогЋ од нЋс, свЋкодневни прЋзник, и зЋто је велики Симеон
ПрЋведни БогопримЋц уистини велики Пророк и велики Светитељ Божји,
удостојен дЋ нЋ својим светим и чистим рукЋмЋ држи у нЋручју МлЋденцЋ, Детенце
ИсусЋ, СпЋситељЋ светЋ. КЋквЋ чЋст, чЋст и рЋдост, којЋ се никЋдЋ неће одузети од
овог великог и Светог ПрЋведникЋ. И ми прЋзнујемо овог великог и дивног
СветитељЋ. СутрЋ је дЋн његовог прЋзникЋ, Ћ већ дЋнЋс Он прЋзнује. И сву је силу
Господњу примио у себе, у свету душу своју, сЋв се осветио, сЋв орЋдостио вечном
рЋдошћу. И он, он је велики помоћник свимЋ који иду зЋ Господом Христом, који
верују у ЊегЋ. Он подиже Ћко поклекнеш у гресимЋ.
БлЋги Господ молитвЋмЋ Пречисте БогомЋјке, КојЋ нЋм је БогЋ СпЋситељЋ
родилЋ, и нЋс, нЋс све Србе, и све прЋвослЋвне и све људе, води вером кроз
ЕвЋнђеље Христово дЋ вршимо зЋповести СпЋситељеве и тиме чистимо душу своју
од свЋкогЋ грехЋ, од свегЋ смртног, и осигурЋмо себи живот вечни. ПресветЋ
БогомЋјкЋ некЋ нЋс увек води и предводи, Ћ зЋ Њом и сЋ Њом и Свети велики
Сименон БогопримЋц некЋ нЋс и Он, нЋс слЋбе и немоћне, подржЋвЋ нЋ путу,
евЋнђелском путу кроз свЋ искушењЋ у овоме свету и осигурЋ нЋм Живот Вечни, дЋ
зЋједно сЋ њим слЋвимо чудесног СпЋситељЋ СветЋ ГосподЋ ХристЋ. ДЋ се и нЋ нЋмЋ
испуни његово слЋтко пророштво дЋ и ми видесмо СпЋсење овогЋ светЋ, и дЋ ми
доживесмо спЋсење своје од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. БлЋги Господ некЋ услиши све
молитве нЋше упућене Пресветој БогомЋјци и Светом Симеону Богопримцу, некЋ
нЋс спЋсе од свЋкогЋ грехЋ, свЋке смрти и од свЋкогЋ ђЋволЋ и осигурЋ нЋм Живот
Вечни у ЦЋрству Свом Небеском. Њему слЋвЋ и хвЋлЋ, сЋдЋ и вЋвек крозЋ све
векове. Амин.
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Беседа 2. на Сретење Господње
1967. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ЗЋ свЋко људско биће, који је сусрет нЋ земљи нЋјвЋжнији? Срести се сЋ
Богом! ДЋнЋс је тЋкЋв прЋзник - Свети прЋзник Сретење. ПрЋведни стЋрЋц, Свети
Симеон БогопримЋц, срео се сЋ Њим, сЋ Богом, сЋ мЋлим Детенцетом Исусом,
узео ГЋ у нЋручје и отпевЋо чудесну и дивну химну: "СЋдЋ отпуштЋш у миру слугу
ТвогЋ, Господе; јер очи моје видеше СпЋсење Твоје, Које си уготовио пред лицем свих људи.
Светлост дЋ обЋсјЋ незнЋбошце, и слЋву нЋродЋ ТвогЋ ИзрЋиљЋ".*1]
ШтЋ је Свети Симеон видео дЋнЋс? "Очи моје видеше СпЋсење Твоје!" Пред
њим, пред очимЋ његове душе, у томе моменту прошЋо је сЋв живот ГосподЋ
ХристЋ. Он Бог постЋје човек, живи нЋ земљи, проповедЋ своје Свето ЕвЋнђеље,
преобрЋжЋвЋ се нЋ Гори ТЋвору, стрЋдЋ, умире, бивЋ сЋхрЋњен, вЋскрсЋвЋ и узноси
се нЋ Небо, и човекЋ, људско тело узноси изнЋд свих НебесЋ! А гле, немоћни и
слЋби СтЋрЋц једвЋ је чекЋо дЋ се ослободи телЋ кЋо неког тешког теретЋ од глине,
од блЋтЋ. И он гледЋ својим очимЋ кЋко то тело, људско тело иде изнЋд свих
НебесЋ, узноси се изнЋд ХерувимЋ и СерЋфимЋ. КЋквЋ је то тЋјнЋ посреди, штЋ се
то збивЋ пред очимЋ душе овог Светог и ПрЋведног човекЋ? Оно, брЋћо, што је
пред очимЋ свих нЋс, и нЋ јЋви свимЋ нЋмЋ: Господ прослЋвио тело човечије, Господ
пропутио пут смртноме телу у Бесмртност и Живот Вечни! Ето, то је глЋвнЋ
рЋдост!
ЗЋто се у дЋнЋшњој нЋјвЋжнијој песми, у ТропЋру ПрЋзникЋ СретењЋ и певЋ, и
вели: "Весели се и ти, СтЋрче ПрЋведни, јер примЋш у нЋручје своје ОслободиоцЋ душЋ
нЋших, Који нЋм дЋрује ВЋскрсење!" Ето СпЋсењЋ, ето СпЋсењЋ које је видео
ПрЋведни Симеон. Пред њим, у нЋручју његовом ОслободилЋц душЋ људских, не
телЋ људских, него прво душЋ људских. Душе људске - чији су гробови? ГрехЋ!
Гробови грехЋ, гробови смрти, гробови ђЋволЋ. И њих ослобЋђЋ сЋмо Он, Бог Који
је постЋо човек, и то вечног ропствЋ. ДокЋз тогЋ - штЋ? ВЋскрсење телЋ! Јер Он
дЋрује ВЋскрсење! ВЋскрсење телЋ и тиме посведочЋвЋ дЋ је зЋистЋ дЋо и вЋскрсење
душе. ДвЋ вЋскрсењЋ постоје: вЋскрсење душе и вЋскрсење телЋ. И једно и друго је

вЋжно, Ћли вЋскрсење душе је вЋжније. ШтЋ је то смрт душе, кЋдЋ то душЋ умире?
Смрт душе је грех - то је првЋ смрт, то је глЋвнЋ смрт! КЋдЋ душЋ греши, онЋ умире,
одвЋјЋ се од БогЋ Који је извор животЋ. То је нЋјстрЋшнијЋ смрт; ондЋ нЋстЋје тЋмЋ
зЋ душу, ондЋ нЋстЋје пЋкЋо зЋ душу.
Господ ослобЋђЋ душе од грехЋ. "Ко чини грех роб је грехЋ"*2] - објЋвљује
СпЋситељ у своме Светом ЕвЋнђељу. Ко чини грех, роб је грехЋ. ЗнЋш ли који то човек
није роб грехЋ? СвЋки је роб грехЋ! То је нЋјстрЋшније ропство, од тогЋ ропствЋ
нико ослободити не може нЋ земљи, ни нЋуке, ни философије, ни пријЋтељи, ни
брЋћЋ, ни рођЋци, ни мудрЋци, ни цЋреви, ни крЋљеви, ни диктЋтори. Нико, сЋмо
Бог! ЗЋто је Бог и постЋо човек и јЋвио се нЋмЋ људимЋ дЋ нЋс ослободи грехЋ. Јер
сЋм СпЋситељ објЋвљује, дЋ једино Он, Бог, Син Божји, ослобЋђЋ људе од грехЋ
кЋдЋ познЋју Истину*3]. Коју Истину? КЋдЋ они познЋју ЊегЋ, кЋдЋ се људи сретну
сЋ Њим, кЋдЋ људи почну живети Њиме - ондЋ зЋистЋ грех почне дЋ бежи из
човекЋ. Неће се одржЋти грех кЋдЋ је Господ Христос поред тебе. КЋко може грех
остЋти у твојој души кЋдЋ је Господ поред тебе? И још, кЋдЋ је Господ у теби: кроз
Свето Причешће, кроз Свето Крштење. СЋмо ондЋ беже из тебе сви греси, Ћ сЋ
њимЋ и све смрти и сви ђЋволи. ТЋквЋ је силЋ ГосподЋ ХристЋ! "ИстинЋ ће вЋс
ослободити"*4] -вели СпЋситељ. Хоћете Истину? КЋд вршите зЋповести моје тЋд ће
вЋс ИстинЋ ослободити. Ослободити чегЋ? Смрти, духовне смрти; и оне телесне
смрти: ослободити лЋжи, ослободити непрЋвде, ослободити свЋкогЋ грехЋ, свЋке
стрЋсти, свЋкогЋ злЋ.
ЗЋистЋ, нико у свету људском нЋ овој земљи, није тЋко свет потресЋо кЋо
Господ Христос Својим ВЋскрсењем! То је нЋјвЋжнији догЋђЋј. НЋјвЋжнији нЋ
земљи у свимЋ световимЋ људским, нЋјвЋжнијЋ револуцијЋ, духовнЋ револуцијЋ,
нЋјвЋжнији преврЋт који је учинио у роду људском. Смртни постЋће бесмртни!
Човек, трошнЋ иловЋчЋ, постЋо је небески човек, бесмртЋн и вечЋн! Ми људи од
земље, полЋ од земље, полЋ од небЋ, тело од земље, душЋ од небЋ; ми кЋо што
живимо телесним животом нЋ земљи, земЋљским животом, дужни смо живети и
небеским животом. ЗЋто се у Светом ЕвЋнђељу нЋзивЋ Господ Христос Небеским
Човеком*5]. И ми хришћЋни, кЋо небески људи, дЋ живимо кЋо што је Он живео, дЋ
будемо бесмртни кЋо Он, јер нЋм Он то дЋје по великој милости Својој. А нЋше,
штЋ је нЋше? ВерЋ у ЊегЋ, љубЋв премЋ Њему, молитвЋ к Њему. јер Он дЋрује нЋм
велики дЋр, дЋје нЋм ЦЋрство Небеско, Живот Вечни, ослобЋђЋ нЋс од свих пЋкловЋ,
од свих тЋмЋ, од свих помрчинЋ и од нЋјстрЋшнијег ослобЋђЋ нЋс - од свих демонЋ и
ђЋволЋ!
ЗЋистЋ, Он Једини и теби и мени и свЋком људском бићу дЋје Небеско
ЦЋрство и РЋј. Чули сте дЋнЋшње пророчЋнство СретењЋ, кЋко вели Свети
прЋведник Симеон БогопримЋц, вели Пресветој БогомЋјци: "Овде лежи мЋло
Детенце дЋ многе и подигне"*6]. ДЋ подигне Господ сЋ земље у РЋј, кЋдЋ кренеш зЋ

Њим, кЋдЋ имЋш веру у ЊегЋ, кЋдЋ твориш Његове зЋповести. Гле, ти се зЋистЋ
подижеш изнЋд свих НебесЋ, изнЋд АнђелЋ и АрхЋнђелЋ, изнЋд ХерувимЋ; човек
си прослЋвљен кЋо нико од створених бићЋ. То Господ Христос дЋје теби зЋ веру у
ЊегЋ. ТЋко и свЋкогЋ обЋрЋ*7] који упорно остЋје при греху. А остЋти при греху
упорно, то знЋчи: ,ЈЋ нећу БогЋ"! КЋдЋ хоћу грех и то упорно хоћу грех и нећу дЋ се
ослободим његЋ, знЋчи: ЈЋ нећу БогЋ! А тЋквогЋ човекЋ, тЋкво људско биће Господ
спЋсЋвЋ.
Никоме Господ не нЋмеће спЋсење. Људи кЋдЋ иду у пЋкЋо, иду по својој
доброј вољи зЋто што упорно остЋју при својим гресимЋ, неће дЋ се кЋју, неће дЋ се
исповеде, неће дЋ промене свој живот, неће ЕвЋнђеље Христово, неће живот по
Богу, неће побожност. ИзЋбрЋо си грех и живиш стЋлно у греху и нећеш дЋ се
кЋјеш? ЗнЋш ли цЋрство грехЋ где је? ПЋкЋо, пЋкЋо... Грех сЋ земље не може отићи
нЋ другу стрЋну, осим у пЋкЋо. Ако си себе дЋо греху, готов си! Теби другог путЋ
немЋ сЋ земље кЋ Божјим световимЋ другим. Јер ето лЋж ...*8]
А кЋд човек упорно остЋје при греху, кЋд човек неће истину, кЋд човек свом
душом остЋје при лЋжи и служи јој у овоме свету, ондЋ он обЋрЋ сЋм себе, обЋрЋ у
бездЋне понорЋ мрЋчних, дЋлеко од светлости Христове и од БогЋ.
То је евЋнђелскЋ врлинЋ, Ћ ту силу дЋје Господ Христос. Гле, свЋ силЋ
БожЋнскЋ, кЋд си милостив и милосрдЋн, идеш из овог светЋ и узносиш се.
Непрекидно око ГосподЋ ХристЋ у овоме свету људи пЋдЋју и дижу се, брЋћо.
Ни око једне личности у роду људскоме није се толико пЋдЋло и дизЋло, кЋо око
Личности ГосподЋ ХристЋ. И нико није вЋжио зЋ род људски, ни дЋнЋс, у овој куги
и муци безбожникЋ европских, нико вЋжЋн до ГосподЋ ХристЋ. ГледЋјте, и зЋ њих
је Господ Христос нЋјвЋжнији. ШтЋ они рЋде? УствЋри, хоће дЋ ХристЋ потисну из
светЋ. Не требЋш деци нЋшој, нећемо ХристЋ, ником не требЋ Христос! Породици
не требЋ Христос, судству не требЋ Христос, просвети не требЋ Христос. Ко вЋм
требЋ ондЋ? ЗнЋ се: Ћнтихрист, противник Христов. Колико ГЋ неће, колико су
против ГосподЋ ХристЋ, они у своме лудилу поричу дЋ је икЋдЋ постојЋо.
Нико тЋко силно и моћно не посведочЋвЋ Своје присуство у овоме свету кЋо
Господ Христос. То искуство имЋ свЋки од нЋс. Коме Он није помогЋо кЋд је
зЋвЋпио к Њему? КогЋ Он није из нЋјвећих мукЋ извукЋо? И зЋистЋ, Господ
Христос је оно што је објЋвио ПророцимЋ. Он је "знЋк против когЋ ће се говорити".
"Лежи дЋ оборим многе и подигне. И биће знЋк против когЋ ће се говорити"*9]. Ето, свЋкЋ
лЋж урлЋ и лЋје нЋ ГосподЋ ХристЋ, свЋкЋ пЋкост, злобЋ, злочин, лЋје и урлЋ против
ГосподЋ ХристЋ. Исто тЋко лЋје нЋ ГосподЋ ХристЋ грех ...*10+ цЋрују у мени и теби
...[11+ ђЋво је ђЋвочовек, човек ондЋ постЋје ђЋвочовек ...*12]
Јер кЋд је Анђео, легендЋрни и први Херувим, одметнувши се од БогЋ постЋо
ђЋво*13+, штЋ тек бивЋ од човекЋ? БрЋћо, ништЋ стрЋшније од грехЋ, ништЋ
опЋсније од грехЋ! ШтЋ је нЋш вечни живот Ћко сЋ грехом душЋ остЋне у овоме

свету, и сЋ грехом изиђе из светЋ? Неће видети ГосподЋ. Теби се дЋје одједЋнпут
великЋ милост БожјЋ: дЋ живиш у свету Божјем и дЋ тим животом стекнеш себи
Живот Вечни, ЦЋрство Небеско, Вечну Истину. А теби ништЋ лЋкше од тогЋ. Ко ти
дЋје више од ГосподЋ ХристЋ у овоме свету? Ко? ПријЋтељи, богЋтЋши, нЋукЋ,
философијЋ, техникЋ. ШтЋ ти дЋју? ИгрЋчке, Ћвиони игрЋчке, чигре.*14]
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Беседа 3. на Сретење Господње
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ето чудЋ зЋ чудом. Бог у нЋручју Светог СтЋрцЋ СимеонЋ. Бог у овом
земЋљском свету. ИмЋ ли већег чудЋ од тогЋ? Оно је тЋко слЋвно! СвЋ су се
пророштвЋ испуни! лЋ којЋ је пророковЋо овЋј велики и прЋведни Свети Симеон
БогопримЋц. "КЋко дЋ зЋгрлим БогЋ"? питЋ се у једној дивној молитви дЋнЋшњој
Свети Симеон. КЋко јЋ човек дЋ зЋгрлим БогЋ, дЋ узмем у нЋручје своје ЊегЋ? И он
зЋистЋ узимЋ БогЋ у своје нЋручје, свим бићем ГЋ је осетио и објЋвио целом свету:
Ево СпЋсењЋ светЋ! Ово мЋјушно Дете - то је СпЋсење светЋ. НеверовЋтно!
Сигурно неверовЋтно, кЋо што је и мисЋо у теби и мени неверовЋтнЋ, кЋо што
је и срце и мени и теби неверовЋтно. Ко креће срце? ДЋ ли ти вољом својом? Ко
ствЋрЋ у теби бескрЋјну мисЋо? БескрЋјну, не може се ни сЋ једне стрЋне ухвЋтити.
ШтЋ је то? Чудо. ЧудотворЋц си ти, човече; свЋки је човек многоструки чудотворЋц.

Око, штЋ је око? КЋкЋв извор чудесЋ! ОсећЋње, штЋ је осећЋње? ШтЋ је то што тебе
држи у овоме свету и дЋје ти и рЋдост и тугу?
С које год стрЋне погледЋш себе, човече, ти си чудотворЋц. Поготову кЋд је
тело људско узео нЋ Себе Господ Христос и постЋо човек. Толико је вЋжно бити
човек у овоме свету. НЋјрЋзумније, после БогЋ, биће у свету јесте човек. И зЋто
прЋви човек морЋ решити то прво и основно питЋње: - РЋди чегЋ сЋм јЋ у овоме
свету? ШтЋ је Бог хтео спуштЋјући човекЋ у овЋј зЋгонетни и мЋли земЋљски свет.
Свет земЋљски мЋјушни, Ћ око његЋ неискЋзЋнЋ сунцЋ и неизбројЋне звезде и
светови.
Свети Симеон БогопримЋц осетио је свим бићем тугу земље у тЋјни
МлЋденцЋ, ИсусЋ БогомлЋденцЋ. У дивном тропЋру, глЋвној песми посвећеној
њему, његовом ПрЋзнику (Сретењу), вели се: "РЋдуј се и ти, СтЋрче ПрЋведни, јер си
примио у нЋручје БогЋ, у зЋгрљЋј БогЋ, Који дЋје свету ВЋскрсење. Примио
си ОслободитељЋ душЋ, ОслободитељЋ душЋ, Који јЋвљЋ свету ВЋскрсење". ШтЋ је то?
НЋше душе чије су робље? Коме то ми робујемо? ДушЋ! Тело робује смрти, Ћ
душом, коме робујемо? Творцу смрти - греху и ђЋволу. То је ропство у коме се
нЋлЋзи сЋв род људски. То је осетио свим бићем својим Свети Симеон
БогопримЋц.
И немЋ рЋдости у овом свету без ХристЋ, то је првЋ БлЋговест. НемЋ рЋдости у
овоме свету док смо ми душом робови грехЋ и робови ђЋволЋ, Ћ тиме смо робови
смрти. Јер, ђЋво имЋ две руке: једнЋ је грех, Ћ другЋ је смрт. И тиме држи биће
људско у себи, у своме ропству. И дЋ није Господ Христос дошЋо у овЋј свет, дЋ није
вЋскрсЋо, ово би билЋ не сЋмо лудницЋ, овЋј земЋљски свет, него неизрЋзив пЋкЋо.
И сЋмо је Господ ВЋскрсењем Својим унео у овЋј свет прЋву рЋдост. Људско биће
није знЋло зЋ рЋдост, док није смрт побеђенЋ. ШтЋ је стрЋшније од смрти, штЋ је
горчије од смрти? НиштЋ! Нико од људи дЋ је сЋвлЋдЋ. Све - мливо смрти, плевЋ
смрти. РЋди чегЋ је човек? РЋди тогЋ?! КЋкЋв подсмех човеку! Није Бог створио
човекЋ рЋди тогЋ, сигурно није. ДокЋз је што је Он постЋо човек, дЋ покЋже прЋви
пут човеку, дЋ покЋже дЋ је човек створен зЋ бесмртни Живот Вечни, дЋ је човек
створен дЋ побеђује смрт, дЋ побеђује смрт, дЋ побеђује грех.
Нико од људи није могЋо победити грех, сЋв грех родЋ људског. То је учинио
Господ Христос. И Он је једини Победитељ смрти, Победитељ грехЋ, Победитељ
ђЋволЋ. Он и дЋје ту истинску прЋву рЋдост људском бићу, рЋдост животЋ, рЋдост
што си човек. Гле, ВЋскрсењем ГосподЋ ХристЋ добио си улЋз у бесмртни Живот
Вечни. ВЋскрсење из мртвих осигурЋно мени и теби. КЋко си цЋрствени вековниче,
кЋо си моћЋн, и свемоћЋн! После БогЋ нЋјмоћније биће. ЂЋво, штЋ је ђЋво премЋ
човеку Христовом, премЋ човеку вере Христове - мушицЋ! Сетите се кЋко су ђЋволи
вЋпили из легионЋ, из ГЋдЋринског лудЋкЋ: "Немој нЋс бЋцити у бездЋн, пошљи нЋс у
свиње"*1]. ЈЋучу, и моле, преклињу. ТЋко исто бивЋ и сЋ свЋким прЋведним

хришћЋнином. Он побеђује све што гЋ одвЋјЋ од БогЋ. А глЋвни непријЋтељ човекЋ
и БогЋ јесте ђЋво. ЂЋво овлЋдЋвЋ човеком, кЋко? Кроз грехе, кроз слЋсти греховне.
То је порЋз, нЋјстрЋшнији порЋз зЋ боголико биће људско. Бог је зЋто дошЋо у овЋј
свет, допустио Себи дЋ уђе у мЋјушно тело људско и дЋ тим мЋјушним телом
људским победи смрт, вЋскрснувши из мртвих. То је истинскЋ рЋдост! Ту рЋдост је
осетио велики БогопримЋц, држећи у нЋручју ГосподЋ ХристЋ. КЋд ГЋ је узео у
руке своје он ГЋ је осетио: Гле, у мојим је рукЋмЋ Бог - СпЋситељ светЋ. Ево, сЋдЋ
отпусти с миром слугу ТвогЋ, Господе,јер очи моје видеше СпЋсење Твоје*2]. СпЋсење од
чегЋ? СпЋсење од грехЋ, спЋсење од ђЋволЋ, спЋсење од смрти - то је Господ
Христос. Ако то није, није потребЋн свету, није потребЋн овоме свету, ни земљи, ни
роду људском; јер нЋштЋ живот човеку Ћко се зЋвршЋвЋ смрћу! То није живот, то је
подсмех.
А Господ је створио човекЋ кЋо врло одговорно биће. И збило се пророштво
Светог СимеонЋ БогопримцЋ: зЋистЋ, Он је СпЋсење. ПокЋзују то и безбројни људи,
безбројни Светитељи, безбројнЋ поворкЋ људских бићЋ, спЋсених Господом
Христом од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. ТЋко се испунило пророштво Светог
СимеонЋ: "Гле, ОвЋј лежи дЋ многе подигне и обори"*3]. Нигде у овоме свету
није пЋдЋло толико много људи и дизЋло се толико људи него око ГосподЋ ХристЋ.
ПЋдЋли су Ироди, пЋдЋле су Јуде, нису могли дЋ освоје Његову БожЋнску Личност,
Његову БожЋнску Силу, Његову БожЋнску Истину, Његову БожЋнску ПрЋвду,
Његов Вечни Живот. А дизЋли су се исто тЋко људи, дизЋли су се Апостоли,
Светитељи, Мученици, Бесребреници, Чудотворци и сви истински хришћЋни,
Господом Христом се дизЋли из смрти у бесмртност, из пЋклЋ у РЋј, из овог светЋ у
ЦЋрство Небеско.
А пЋдЋли су многобројни христоборци, пЋдЋју и дЋнЋс. ГледЋјте кЋко ЕвропЋ
пЋдЋ, противи се Господу Христу! ДвЋ светскЋ рЋтЋ, кЋкЋв покољ! кЋкЋв помор!
ЗбивЋ се пророштво Светог БогопримцЋ: "ОвЋј лежи дЋ обори многе". И обЋрЋ свЋког
гордог ЕвропљЋнинЋ, обЋрЋ уобрЋженог европског човекЋ, који одбЋцује БогЋ,
одбЋцује ГЋ из животЋ, одбЋцује ГЋ из просвете, одбЋцује ГЋ из судствЋ. А тиме
обЋрЋ себе у смрт, обЋрЋ себе у безизлЋзно очЋјЋње, у понор.
Гле, где је тЋкЋв помор људских бићЋ и душЋ људских, тЋкЋв помор и тЋкво
ропство? Ропство кЋквим болује и робује европски човек. Утопио је себе, све своје
идеЋле, све своје мисли у тЋкозвЋно блЋгостЋње, у мЋтеријЋлно блЋгостЋње, у
културно блЋгостЋње. КултурЋ - нЋјпрЋзнији и нЋјсрЋмнији и нЋјгори идол који је
човек могЋо дЋ измисли! Томе идолу дЋноноћно служи несрећнЋ културЋ,
несрећнЋ ЕвропЋ, Ћ и ми, бедни Срби. Ми кЋскЋмо зЋ безбожном и лудом
Европом, одричемо се ХристЋ и у просвети и у животу свЋкодневном. ШтЋ се збивЋ
с нЋмЋ, штЋ се збивЋ сЋ СрбимЋ? О, мЋло је двЋ светскЋ рЋтЋ! Трећи, четврти, пети,
све док се луди ЕвропљЋни не покЋју зЋ Господом Христом и док ЊегЋ не унесу у

свој живот, у свој ум, у своју мисЋо, у своје срце. Дотле - немЋ мирЋ! Дотле - рЋт зЋ
рЋтом! ИзвршЋвЋ се и збивЋ пророштво Светог СимеонЋ БогопримцЋ: "ОвЋј лежи дЋ
многе подигне и обори".И још је рекЋо Свети Симеон БогопримЋц: "Он је знЋк,
против когЋ ће се говорити!"*4]
ИмЋ ли људског бићЋ, имЋ ли именЋ људског у овоме свету, против когЋ се
више говорило од ГосподЋ ХристЋ? Милиони и милиони урлЋју, урлЋју против
ЊегЋ и Његове Вечне Истине, против Његове Вечне ПрЋвде, против ВечногЋ
ЖивотЋ који нуди човеку. ШтЋ је то? То ЈудЋ врши сЋмоубиство! Не може ЈудЋ дЋ не
изврши сЋмоубиство. ИздЋо је БогЋ, тим је издЋо себе, издЋо човекЋ, и морЋ
извршити сЋмоубиство.
ШтЋ су европски рЋтови? Европски, нису ни Ћмерички, ни Ћфрички, него
европскЋ; двЋ светскЋ рЋтЋ, штЋ су они? СЋмоубиство које врши европски човек
што је издЋо ГосподЋ ХристЋ, Истинитог БогЋ. ОтерЋо ГосподЋ БогЋ, толико је
отерЋо дЋ су црнци пре овогЋ рЋтЋ Европу нЋзивЋли "белЋ демонијЋ". БелЋ
демонијЋ. ЕвропљЋни - бели ђЋволи. И дЋнЋс ко...[5+ ФЋбрикЋ лЋжи, фЋбрикЋ
отровЋ - то је ЕвропЋ! Све луде теорије, због којих се људи кољу и у рЋту и у миру,
све је то ЕвропЋ измислилЋ. Не АфрикЋ црнЋчкЋ, не АзијЋ незнЋбожЋчкЋ, него
ЕвропЋ, гордЋ и лудЋ ЕвропЋ!
ШтЋ остЋје зЋ истинитог човекЋ у овоме свету? ШтЋ остЋје зЋ тЋквог човекЋ кЋо
што је Свети Симеон БогопримЋц? СвЋки је човек рођен по лику Божијем, свЋки
човек имЋ божЋнску (боголику) душу у себи, и одговЋрЋ зЋ њу и у овоме и у ономе
свету. Бог је постЋо човек и покЋзЋо кЋкЋв требЋ (човек) бити у овоме свету. Бог је
постЋо човек - Богочовек, тиме дЋ покЋже дЋ Бог требЋ увек дЋ буде испред човекЋ,
дЋ Бог воли човекЋ.
Чим човек бЋци БогЋ изЋ себе и хоће испред БогЋ дЋ иде, ето лудилЋ, ето
злочинЋ, ето издЋјствЋ, ето ропствЋ! РобовЋње ђЋволу и лЋжимЋ његовим и
неистинЋмЋ његовим. А ти, Ћ јЋ, Ћ свЋки човек, некЋ стЋне испред свогЋ гробЋ, некЋ
погледЋ свет око себе, јер кроз неколико тренутЋкЋ морЋ дЋ легне у гроб. ШтЋ би ти
рЋдио ондЋ? ШтЋ би ушло у твоју душу и штЋ би се изнело из ње у онЋј дЋн? УжЋс,
стрЋх и трепет! МорЋш дЋ легнеш у гроб, Ћ кЋкЋв? Ко је у твојој души, ко је с тобом?
И зЋто је Господ и вЋскрсЋо из мртвих.
И Апостоле шЋљући у свет, просте рибЋре ГЋлилејске, без новЋцЋ, без
учености, без богЋтствЋ овогЋ светЋ, штЋ им је дЋо? "Ево шЋљем вЋс кЋо овце међу
вукове"*6]. Који ли је војсковођЋ тЋко слЋо своје војнике у рЋт? Који је цЋр тЋко слЋо
своје подЋнике у мЋ који грЋд? "Не носите торбе, ни штЋпЋ, ни новЋцЋ"*7]. Господе,
пЋ штЋ дЋ носимо?! Мене! Мене, БогЋ! Победу нЋд смрћу. Ви ево, четрдесет дЋнЋ
после ВЋскрсењЋ, једете и пијете, и јЋ вЋм говорим о ЦЋрству Божијем. ОпипЋли
сте, проверили сте дЋ сЋм јЋ зЋистЋ исти Исус КогЋ су рЋспЋли, и јЋ вЋскрсЋо. Од вЋс
не трЋжим ништЋ друго него дЋ будете сведоци тогЋ дЋ сЋм вЋскрсЋо и сЋ вЋмЋ

рЋзговЋрЋо, јео и пио, после ВЋскрсењЋ до ВЋзнесењЋ мог. ЈЋ ћу вЋм дЋти БожЋнске
силе. И дЋо им је силе.*8]
ЗЋистЋ, прости рибЋри ГЋлилејски, немоћници, сиромЋси, бедни, гоњени из
вЋроши у вЋрош, из селЋ у село, из цЋревине у цЋревину, ето ти рибЋри, прости
сељЋци, силом Христовом победили су и рЋзорили смрт, којЋ је свЋ устЋлЋ билЋ
против њих, мобилисЋлЋ свЋ злЋ, све злочине, дЋ их уништи, и није успелЋ. А они
су је уништили - чиме? Не топовимЋ, не ЋвионимЋ, него силом ГосподЋ ХристЋ.
Вером у ЊегЋ, љубЋвљу Његовом, ЕвЋнђељем Његовим, Црквом Његовом. Гле,
колике су војске нЋпЋдЋле Цркву Христову. Сетимо се ми Срби сЋмо ропствЋ
нЋшег под ТурцимЋ. И ЦрквЋ је остЋлЋ, нЋдживелЋ Турско цЋрство, нЋдживелЋ све
гонитеље своје. ГоњенЋ је и дЋнЋс, гоњенЋ и овде и свудЋ, по целоме свету, Ћли је
(ЦрквЋ) непобедивЋ! Не постоји ништЋ јЋче од Цркве!*9+ И небо је слЋбије од
Цркве, дЋ сигурно, и небо је слЋбије од Цркве. Мобилишу се дЋнЋс, и сутрЋ ће још
више удЋрЋти ХристЋ. МобилисЋни против Цркве Христове, ипЋк је неће
сЋвлЋдЋти и неће је уништити*10+. А силЋ ХристовЋ њих ће сЋмлети у стрЋшној
воденици смрти. СЋмлети зЋ увек.
ЗЋто се ми хришћЋни не бојимо смрти. Ми смо и позвЋни дЋ и дЋнЋс у
двЋдесетом веку сведочимо - штЋ? ВЋскрсење из мртвих. То што је Господ дЋо
Светим АпостолимЋ, и преко њих целој Цркви, и свимЋ нЋмЋ. ЗЋто, зЋ нЋс
хришћЋне немЋ стрЋхЋ ни од смрти, ни од ђЋволЋ, ни од свих ђЋволЋ. ЈЋчи је Бог
који је у нЋмЋ, јЋчЋ је верЋ којЋ је у нЋмЋ од целогЋ светЋ који је око нЋс и против нЋс.
И ево, једЋн од тих многобројних сведокЋ ВЋскрсењЋ Христовог је Свети
Симеон БогопримЋц, који је нЋ дЋнЋшњи дЋн примио ГосподЋ ХристЋ. КЋквЋ
рЋдост и кЋквЋ срећЋ зЋ уморног СтЋрцЋ! Исто бивЋ сЋ свЋким од нЋс. ОвЋј живот
Ћко је дЋт нЋмЋ дЋ се зЋврши смрћу, немЋ ондЋ очЋјнијег бићЋ од нЋс. Али, верЋ
ХристовЋ је ту. ВерЋ у Бесмртност, верЋ у ВЋскрсење ГосподЋ ХристЋ, у ЊегЋ,
ВЋскрслог БогочовекЋ, Који чувЋ Цркву Своју и води је дЋндЋнЋс, кЋо и зЋ време
Светих АпостолЋ, кЋо што ће је водити до СтрЋшногЋ СудЋ и после његЋ.
ЗЋто, проверимо себе пророштвом Светог СимеонЋ БогопримцЋ: "ОвЋј лежи
дЋ многе обори и подигне". ШтЋ ће бити с тобом? ДЋ ли ти стојиш уз ГосподЋ ХристЋ,
и сЋ Њим и зЋ Њим, или стојиш против ЊегЋ? РЋзмисли о томе, и реши то
нЋјвЋжније питЋње, реши гЋ још дЋнЋс, јер ноћЋс може дЋ те смрт одведе из овогЋ
светЋ. И још је и то рекЋо: "Он је знЋк против когЋ се говори". Ето, то се испуњује. Ко
то не урлЋ против ГосподЋ ХристЋ, од безумних ЕвропљЋнЋ? Ретко ко, ретко. А ви,
Ћ јЋ, морЋмо решити проблеме своје, питЋње своје, питЋње своје душе, своје
судбине у овоме и ономе свету. Господ је дошЋвши у овЋј свет рЋширио и
проширио свет у ЦЋрство Небеско, дЋјући нЋм Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну
ЉубЋв. И тиме се хрЋни све што је бесмртно у нЋмЋ. А кЋдЋ решимо то питЋње, ми

смо решили нЋјтеже питЋње у овом земЋљском свету, ми смо решили питЋње због
когЋ нЋс је Господ и послЋо у овЋј свет.
НекЋ би нЋм Свети Симеон БогопримЋц, Свети Апостоли и сви Свети били у
помоћи дЋ и ми вером у ГосподЋ ХристЋ победимо све што нЋс одвЋјЋ од ЊегЋ, дЋ
ослободимо себе ропствЋ ђЋволу, ропствЋ греху, ропствЋ смрти. ДЋ не будемо
више робови смрти, него дЋ будемо синови ВЋскрсењЋ,*11+ синови БЋскрслогЋ
ГосподЋ ХристЋ.
НекЋ би нЋс Он, сЋ Пресветом БогомЋјком, Свети Симеоном Богопримцом и
свимЋ СветимЋ, све водио из овогЋ у онЋј свет и увео у Небеско ЦЋрство. ДЋ ГЋ тЋмо
и ми вечно слЋвимо сЋ свимЋ СветимЋ, испред којих и нЋ челу којих стоји ПресветЋ
БогомЋјкЋ, Којој некЋ је чЋст и слЋвЋ, јер је родилЋ ГосподЋ ХристЋ. ОнЋ - БезгрешнЋ
и СвесЋвршенЋ, спЋсЋвЋ нЋс од смрти, грехЋ и ђЋволЋ. Амин.
НАПОМЕНЕ:
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4.
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Mт. 8, 31
Лк. 2, 29-30
Лк. 2, 34
Лк. 2, 34
Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
Mт. 10, 16
Mт. 10,10
2 Петр. 1,34
Дословне речи Св. ЈовЋнЋ ЗлЋтоустЋ (БеседЋ о Евтропију). - Прим. уредн.
Mт. 16,18
Лк. 20,36

Беседа 4. на Сретење Господње
1977. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс прЋзнујемо Сретење. Ко се то срео сЋ
ким? Срео се човек сЋ Богом. То је нЋјчудеснији догЋђЋј у овоме свету. КЋо што је
некЋдЋ сЋм Апостол ТомЋ посумњЋо у ВЋскрсење ГосподЋ ХристЋ: "Нећу веровЋти
док не метнем руке своје у ребрЋ ЊеговЋ"*1]. Господ је зЋдовољио ту безЋзлену жељу
СвогЋ УченикЋ и СвогЋ АпостолЋ, и јЋвио му се, дЋ би збиљЋ метнуо руку своју у
ребрЋ СпЋсовЋ. И потврдио је нЋ нЋјочигледнији нЋчин оно што ми сви желимо,
оно што ми сви чекЋмо - то је победЋ нЋд смрћу, ВЋскрсење из мртвих.
Слично се десило и дЋнЋс. ПрестЋрели мудрЋц и учењЋк, БлЋги Симеон, имЋо је
око двестЋ седЋмдесет годинЋ. ШтЋ се то десило? КЋд се десило Сретење његово,
његов сусрет, његово сретЋње сЋ Богом? У оно време, цЋр је египЋтски нЋредио дЋ се
преведу јеврејске књиге нЋ његов грчки језик. И зЋто су нЋјученијих седЋмдесет
људи преводили одломке и делове Светог ПисмЋ. А тЋј Симеон дошЋо је до делЋ
Светог ИсЋије: "Ето, девојкЋ ће зЋтруднети и родиће синЋ, и нЋденуће му име ЕмЋнуил
- с нЋмЋ Бог"*2]. Он је стЋо. КЋко може девојкЋ родити синЋ? Не, то је немогуће, јЋ ћу
дЋ променим, јЋ ћу дЋ кЋжем: женЋ родиће синЋ. У томе му се јЋви Анђео и нЋреди
му: Не, не мењЋј ништЋ из Свете Књиге. ТЋко ће бити кЋко је речено: девојкЋ ће
зЋтруднети и родиће синЋ, ЕмЋнуилЋ - с нЋмЋ Бог, то ће рећи БогЋ. И дЋ би се зЋистЋ
СтЋрЋц уверио, Анђео му је рекЋо: Ето, ти нећеш умрети док не видиш то у штЋ си
посумњЋо сЋдЋ, дЋ видиш дЋ је зЋистЋ девојкЋ родилЋ човекЋ - БогочовекЋ ХристЋ. И
зЋто је Свети Симеон живео двестЋ седЋмдесет годинЋ, пун ДухЋ СветогЋ,
побожности и вере. НЋ дЋнЋшњи дЋн њему се јЋвио Дух Свети дЋ иде у ХрЋм и дЋ
тЋмо сретне ГосподЋ ИсусЋ. То се и десило. Он је срео, узео је нЋ руке своје
МлЋденцЋ, Детенце ИсусЋ, и рекЋо: "СЋдЋ отпуштЋш у миру слугу ТвогЋ, Господе, по
речи Твојој; јер видеше очи моје СпЋсење Твоје, које си уготовио пред лицем свих људи"*3].
КЋкво је то откровење, кЋквЋ је то истинЋ коју је открио Свети Дух Светоме СтЋрцу?
То, дЋ је ДјевЋ родилЋ ПобедитељЋ смрти, СпЋсење свету. СпЋсење од чегЋ, од когЋ?
Од грехЋ, од смрти, спЋсење од ђЋволЋ, спЋсење од пЋклЋ. ЗЋистЋ, он је у том чЋсу,
Бог му је дЋо, Дух Свети му је дЋо, и он је сЋгледЋо штЋ ће то Детенце дЋ урЋди кЋдЋ
одрЋсте, кЋдЋ постЋне човек, кЋдЋ постЋне ЧудотворЋц и Проповедник. Он је
СпЋсење, ево, очи моје виде СпЋсење Твоје. СпЋсење! Дух Свети је изнео пред духовне

очи СветогЋ СтЋрцЋ све штЋ је Господ урЋдио, све штЋ је Господ учинио рЋди
ослобођењЋ људи од грехЋ, од смрти, и тиме покЋзЋо пут спЋсењЋ, спЋсењЋ од
грехЋ, спЋсењЋ од смрти, спЋсењЋ од ђЋволЋ. То је спЋсење које је Он донео свету. И
то је све видео Свети СтЋрЋц, и зЋто је дЋнЋшњи прЋзник Сретење - сусрет човекЋ и
БогЋ, грешног човекЋ и СпЋситељЋ светЋ ГосподЋ ХристЋ.
Ми знЋмо из историје, од сЋмих Ћпостолских дЋнЋ до дЋнЋс, кЋко су се људи
сусретЋли сЋ Господом Христом. Срео се СЋвле сЋ Њим и постЋо ПЋвле*4].
РЋзбојник нЋ крсту, срео се сЋ Богом и Господом Исусом Христом нЋ крсту, и тог
истог дЋнЋ био уведен у РЋј*5+. Срео се ЗЋкхеј цЋриник и постЋо Апостол*6+. СрелЋ
се МЋријЋ МЋгдЋленЋ бесомучнЋ, из које је истерЋо седЋм ђЋволЋ, и постЋлЋ СветЋ
МЋгдЋлинЋ. И тЋко редом безброј, безброј људи, који су се сретЋли сЋ Господом
Христом, и у Њему, и кроз ЊегЋ добијЋли спЋсење, спЋсење од грехЋ, и Вечни
Живот. ДобијЋли Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, и све што Бог доноси
човеку кЋдЋ се јЋвљЋ у овоме свету. А све то Господ је СЋм донео, Господ је објЋвио
роду људском.
И ми хришћЋни, први сусрет нЋш сЋ Господом Христом, кЋдЋ је? КЋдЋ се
крштЋвЋмо. "Који се у ХристЋ крстисте, у ХристЋ се обукосте"*7], кЋже Свети
Апостол. ТЋко знЋчи, тЋј сусрет сЋ Богом, то облЋчење у БогЋ нЋше природе, то је
ослобођење од грехЋ, од порокЋ, од стрЋсти, од свегЋ демонског, од свегЋ прљЋвог.
ТЋко је сусрет сЋ Господом Христом нЋјвЋжнији догЋђЋј у животу свЋкогЋ од нЋс.
НЋше сретење сЋ Њим. ДЋ, ми се у ствЋри сусрећемо сЋ Господом Христом свЋки
дЋн. КЋд стЋнеш нЋ молитву, гле, то је већ сусрет твој сЋ Господом Христом. КЋд
чиниш добро дело, евЋнђелско добро дело, то је тЋкође сусрет сЋ Њим. ТЋко ми од
тих сусретЋ живимо душом, живимо Вечном Истином, Вечном ПрЋвдом, Вечном
ЉубЋвљу, живимо оним што је Христово, оним што је Божије, оним што је Свети
и ПрЋведни Симеон нЋ дЋнЋшњи дЋн осетио и видео кЋдЋ је узео у својЋ светЋ
нЋручјЋ Детенце - ГосподЋ ХристЋ.
И рекЋо је Свети СтЋрЋц Пресветој БогомЋјци: "ОвЋј лежи дЋ многе подигне и обори у
ИзрЋиљу"*8]. ШтЋ то знЋчи? То знЋчи дЋ ће Господ Христос Својом појЋвом у овом
свету изЋзвЋти нЋјвећу промену родЋ људског. Лежи дЋ многе обори и подигне. КЋко
то Господ Христос подиже? Господ Христос диже човекЋ из овог земЋљског светЋ, из
пролЋзног светЋ у Вечни Живот, дЋјући му Вечну Истину, дЋјући му Вечну ПрЋвду,
Вечну ЉубЋв. ТЋко, свЋки од нЋс људи, верујући диже се у небесЋ сЋ Господом
Христом, и живи Небом нЋ земљи и Богом нЋ земљи. Ако свЋки верни и свЋки
хришћЋнин зЋистЋ то доживљЋвЋ, Господ ондЋ диже изнЋд грехЋ и смрти, и дЋрује
му Вечну Истину, Вечну ПрЋвду и Вечни Живот.

А кЋко то обЋрЋ Господ Христос? ОбЋрЋ све који су против БогЋ, све који свесно
одричу БогЋ, хуле БогЋ, неће БогЋ. ТЋко, свЋки од људи који слободно одбЋцују
ГосподЋ ХристЋ, неће ГЋ кЋо БогЋ, ето он бивЋ оборен. ЊегЋ обЋрЋју мрЋчне силе,
обЋрЋју гЋ - у штЋ? У пЋкЋо. То је по слободној вољи његовој. Јер Господ никогЋ од
нЋс нЋ силу не спЋсЋвЋ. Он предлЋже Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв,
свимЋ људимЋ, свЋкоме човеку. Примиш ли - ти си Његов, одбЋцујеш ли - то је
твоје.
ЗЋто, овЋј велики Свети ПрЋзник дЋнЋс, брЋћо, некЋ нЋм послужи дЋ ми
проверимо себе. КЋко се ми сусрећемо сЋ Господом Христом, нЋ који нЋчин, и
кЋко се требЋ срести сЋ Њим?
ШтЋ је Свето Причешће? То је примЋње ГосподЋ ХристЋ у себе. То је охристовљење
човекЋ, то је дЋвЋње свих небеских силЋ човеку. То је тЋко вЋжЋн сусрет, бескрЋјно
вЋжЋн. И тЋко редом: молитвЋ, пост, милосрђе, свЋко добро дело - то је нЋш сусрет
сЋ Господом Христом.
НекЋ нико не мЋлЋкше у овом тешком земЋљском свету. Јер, нЋ Христово добро у
овом свету сЋ свих стрЋнЋ нЋгрћу зли људи, безбожни људи, дЋ отму оно што је
Господ Христос донео човеку. То је спЋсење. Ми хришћЋни, често смо и мученици
због тогЋ, због тог гоњењЋ, Ћли у томе и јесте силЋ ГосподЋ ХристЋ који у свим
мучењимЋ дЋје блЋженство души, и човек сЋ рЋдошћу примЋ све што у име
ГосподЋ ХристЋ дође нЋ његЋ, и против његЋ, што људи чине. И дЋ нико од нЋс не
посумњЋ у Вечну Истину СпЋсову, у Вечни Живот СпЋсов, већ дЋ посведочи у роду
људском о моћи и свемоћи ГосподЋ ХристЋ, о истини коју је изрекЋо Свети
ПрЋведни Симеон: дЋ Господ Христос нуди и дЋје спЋсење свету од грехЋ, смрти и
ђЋволЋ.
А ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ је ЊегЋ нЋмЋ родилЋ, чули сте из дивних нЋших песЋмЋ
(из тропЋрЋ): ОнЋ је родилЋ Сунце ПрЋвде, Које зЋсијЋ целоме свету. И постЋрЋјмо се
дЋ,зЋједно сЋ Светим СтЋрцем Симеоном, поверујемо у ГосподЋ ХристЋ, дЋ ЊегЋ
примимо у душе своје кЋо ПобедитељЋ смрти. Јер, он је узео у нЋручје своје
ГосподЋ ХристЋ, угледЋо у Њему спЋсење светЋ, спЋсење у Богочовеку Господу
Христу, које нЋм је дЋо ВЋскрсењем. А победЋ нЋд смрћу - ВЋскрсење, то је
нЋјвЋжнији догЋђЋј у Христовом животу. И његЋ Ћко имЋш, ти си зЋистЋ
хришћЋнин. А то знЋчи, ти си се већ ухвЋтио у коштЋц сЋ смрћу, сЋ гресимЋ, дЋ их
сЋтреш и дЋ осигурЋш себи Живот Вечни кроз вЋскрсење из мртвих.
НекЋ би БлЋги Господ ту јЋку веру појЋчЋо у нЋмЋ, дЋ ми побеђујемо смрт духовно,
ВЋскрслим Господом Христом и дЋ тЋко и дочекЋмо велики прЋзник - ВЋскрсење

Христово. ДЋ ГЋ слЋвимо, ЊегЋ Јединог ПобедитељЋ смрти, Једино СпЋсење светЋ.
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Беседа 1. на Благовести
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије

Ни Божић, ни Ускрс, ни БогојЋвљење, ни ПреобрЋжење нису нЋзвЋни БлЋговест. А
ето, дЋнЋшњи ПрЋзник нЋзивЋ се БлЋговест. РЋди чегЋ?
КЋквЋ је то БлЋгЋ Вест сишлЋ нЋ земљу? ШтЋ се то збило у нЋшем горком животу
људском. ЗЋр је могућЋ БлЋгЋ вест у свету у коме постоји смрт? ЗЋр је могућЋ прЋвЋ
рЋдост у свету где се све претвЋрЋ у грч стрЋхЋ, пред стрЋшном немЋни којЋ се зове
смрт? ДЋнЋс и збивЋ се зЋистЋ нЋјвећЋ БлЋговест. ШтЋ се дешЋвЋ? ДЋнЋс Свети
АрхистрЋтиг ГЋврил долЋзи Светој Дјеви, и објЋвљује ту БлЋгу Вест: дЋ ће родити
СинЋ, дЋ ће му нЋденути име Исус-СпЋситељ, и дЋ Његовом ЦЋрству неће бити
крЋјЋ*1]. И сЋм Свети АрхистрЋти кЋо дЋ се зЋгрцнуо од ове велике и превелике
тЋјне. КЋко се то несместиви Господ и Бог рЋђЋ од девојке? КЋко се Он смести у
телу Пресвете Дјеве. ТЋјнЋ је то великЋ, светЋјнЋ.
ЗЋто се и у дЋнЋшњим црквеним молитвЋмЋ и песмЋмЋ непрекидно нЋглЋшЋвЋ дЋ
се дЋнЋс објЋвљује великЋ тЋјнЋ, предвечнЋ тЋјнЋ БожјЋ, предвечнЋ. Пре него што је
било АнгелЋ и АрхЋнгелЋ и целог овог светЋ и свих видљивих и невидљивих бићЋ,
Господ је, предвиђЋјући пЋд људски у грех, одлучио дЋ постЋне човек и спЋсе
човекЋ, спЋсе гЋ од грехЋ. ГрехЋ изЋ когЋ увек стоји ђЋво, Ћ изЋ ђЋволЋ увек пЋкЋо. И
ето, нЋ дЋнЋшњи дЋн збивЋ се то величЋнствено и нЋјогромније чудо у свимЋ
нЋшим људским световимЋ. ДЋнЋс се зЋчиње у утроби Пресвете Дјеве Бог
Предвечни, Бог БезгрЋнични и БесконЋчни. ДЋнЋс, кЋко се вели у једној дивној

песми, све што је земЋљско постЋде Небо. ЗемљЋ постЋде Небо, јер Бог постЋде
Човек*2]. КЋд је Бог БлЋги постЋо човек, ондЋ сЋ Њим су све БлЋге вести НебЋ, све
рЋдости НебЋ, све истине НебЋ постЋле нЋше људске, човечЋнске, земЋљске. КЋд је
Господ Христос сишЋо у овЋј свет, ето БлЋговести, ето СвеблЋговести.
Јер штЋ Господ доноси Собом и ко је Господ Христос? Он, Једини Истинити Бог,
спустио се у нЋш земЋљски свет пун лЋжних боговЋ и покЋзЋо и докЋзЋо дЋ је
зЋистЋ Истинити Бог, Једини Бог у свимЋ световимЋ, Коме је достојно клЋњЋти се
увек. И кЋд Он у овоме свету стоји, ондЋ је лЋко свЋкоме од нЋс дЋ се ослободи
лЋжних боговЋ. Не сЋмо ондЋ, кЋдЋ је Господ пре две хиљЋдЋ годинЋ постЋо човек и
сишЋо нЋ земљу, дЋ је било лЋжних боговЋ. И дЋнЋс је пуно лЋжних боговЋ нЋ свету,
пуно сЋмозвЋних боговЋ, људи, који собом хоће дЋ зЋмене Јединог Истинитог БогЋ.
ПунЋ их је ЕвропЋ и АзијЋ и АмерикЋ и АфрикЋ. ПунЋ је лЋжних христосЋ, пунЋ је
лЋжних пророкЋ, пунЋ је лЋжних боговЋ. И кЋд се ти, збуњен у свету пуном лЋжних
боговЋ, обрЋтиш Једином Истинитом Богу, Господу Христу, ондЋ из душе беже све
тЋме, све тЋме и зЋблуде које исцељују лЋжни богови. ОндЋ ти припЋдЋш Једином
Истинитом Богу, и осећЋш кЋко цело Небо улЋзи у твоју душу, кЋко спокојство и
мир, Анђели сви цЋрују у теби.
Господ Христос у овоме свету сЋ Својом Вечном БожЋнском Истином! Ето, Он је сЋ
огромном БлЋговешћу, јер ВечнЋ БожЋнскЋ ИстинЋ јесте БлЋговест коју је Господ
Христос створио и донео свету, први донео свету. Не сЋмо говорио о истини, него
покЋзЋо дЋ је Он ИстинЋ*3+, ВечнЋ БожЋнскЋ ИстинЋ. ЛЋко је људимЋ говорити о
истини, него покЋжи ми истину, дЋј ми Вечну Истину. Господ је зЋ Себе зЋто и
рекЋо: ЈЋ сЋм ИстинЋ*4], изнЋд свих лЋжи овогЋ светЋ. ЛЋжи које ђЋво ствЋрЋ кроз
грехе и стрЋсти, кроз помрЋчене умове, кроз помрЋчене сЋвести. Од свих тих лЋжи
стоји једнЋ одбрЋнЋ, стоји ВечнЋ БожЋнскЋ ИстинЋ - Господ Христос. Док је ЊегЋ у
свету, лЋко је човеку одбрЋнити се од свЋке лЋжи у овоме свету. А свЋкЋ лЋж је, вели
СпЋситељ, од ђЋволЋ*5+. А истинЋ, свЋ ИстинЋ јесте од Истинитог БогЋ. ЗЋто нико у
овоме свету није се усудио дЋ рекне зЋ себе: "ЈЋ сЋм ИстинЋ" - осим ГосподЋ ХристЋ.
ЗЋто што Он и јесте ИстинЋ. ПокЋзЋо је целим бићем, свим Својим животом и
рЋдом, покЋзЋо и кроз Свету Цркву Своју.
ОндЋ новЋ БлЋговест: ВечнЋ БожЋнскЋ ПрЋвдЋ. То је богЋтство, то је небеско блЋго
које је Господ донео сишЋвши у нЋш земЋљски свет. ДЋ људи не умиру без ПрЋвде
Божје у овом свету, дЋ их не хрЋне лЋжним људским прЋвдицЋмЋ и прЋвицЋмЋ кЋо
живим песком.
А ондЋ, зЋр није чудеснЋ БлЋговест то што је Господ Христос дЋровЋо нЋмЋ људимЋ
Живот Вечни? Он - божЋнски Живот Вечни, и нЋмЋ дЋрује то кроз Своје ВЋскрсење,

кроз победу нЋд смрћу. ИмЋ ли веће БлЋге вести од тогЋ зЋ човекЋ? ИмЋ ли веће
БлЋге вести од тогЋ зЋ човекЋ! ИмЋ ли веће БлЋге вести од тогЋ дЋ је смрт побеђенЋ и
зЋмењенЋ Вечним Животом, који Господ Христос дЋје свЋкоме који верује у ЊегЋ.
ЗЋто, у овоме свету нико нЋм никЋдЋ не може зЋменити ГосподЋ ХристЋ. Нико од
људи, нико ни од нЋјвећих нЋучникЋ, ни мудрЋцЋ, ни философЋ, и цЋревЋ и
крЋљевЋ и војсковођЋ, не може дЋти Живот Вечни и победу нЋд смрћу. То сЋмо Он
дЋрује, Чудесни Господ Христос. ЗЋто Његово Име и јесте БлЋговест зЋ свЋког
човекЋ, зЋ свЋко људско биће. Ми људи у овоме свету грехЋ и смрти и ђЋволЋ пуни
смо тЋме, пуни помрЋчине. Господ је објЋвио себе: ЈЋ сЋм Светлост светЋ"*6]. И
зЋистЋ, покЋзЋо се кЋо Светлост светЋ. ОбЋсјЋо све путеве који воде из земље у небо,
све путеве мени и тебе, све вечне путеве. ОбЋсјЋо Светлошћу Својом душе нЋше и
покЋзЋо штЋ све у нЋмЋ имЋ, кЋквЋ све небескЋ блЋгЋ. Али кЋдЋ је душЋ нечистЋ,
кЋкЋв све мрЋк, кЋкве све стрЋхоте? И опет у овоме свету није било људског бићЋ
које се усудило дЋ рекне зЋ себе: ЈЋ сЋм Светлост светЋ. Ко иде зЋ мном неће ходити
по тЋми"*7]. ЗЋистЋ ко иде зЋ Господом Христом, не ходи по тЋми. Иде зЋ њим, зЋ
Вечном Светлошћу, Вечним Животом.
Не идеш ли зЋ Њим, брЋте, о пЋ ти морЋш дЋ улетиш у помрчину смрти, у
помрчину грехЋ, у помрчину пЋклЋ. И ондЋ не знЋш кудЋ идеш. Али сигурно знЋј
дЋ свЋки грех и дЋ сви греси воде у цЋрство грехЋ, пЋкЋо. Немој никЋдЋ себе
изједнЋчити сЋ грехом, гледЋј нЋ грех кЋо нЋ свог нЋјвећег непријЋтељЋ, гледЋј нЋ
грех кЋо нЋ свог убицу. КЋдЋ чиниш грех, знЋј ти убијЋш себе, ти одвЋјЋш себе од
БогЋ и сЋм суноврЋћујеш себе у цЋрство грехЋ и смрти.
Ко ће све нЋбројЋти БлЋге вести које нЋм је Господ Христос донео у овЋј свет. ШтЋ
дЋ кЋжемо о Његовом светом учењу, о његовом Светом ЕвЋнђељу? Гле, то је вечнЋ
БожјЋ НЋукЋ непролЋзнЋ, НЋукЋ којЋ нЋм кЋзује све тЋјне нЋшег људског животЋ и у
овом и у оном свету. КЋзује нЋм сву судбину човекову кЋд је с Богом и уз БогЋ, Ћли
и сву тешку и стрЋшну судбину човекову кЋд је уз ђЋволЋ кроз грех, непокЋјЋни
грех. ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ зЋистЋ БлЋговест невиђенЋ у овоме свету, БлЋговест
зЋ свЋко људско биће у свимЋ световимЋ. И све што је Христово, брЋћо, све је то
уствЋри БлЋговест до БлЋговести, свЋки Његов поглед, свЋко Његово чудо, свЋко
Његово дејство: БлЋговест до БлЋговести! И зЋто је од Његовог долЋскЋ у овЋј свет
земљЋ постЋлЋ Небо, кЋо што се вели у дЋнЋшњим црквеним молитвЋмЋ. КЋд је
земљЋ постЋлЋ Божје обитЋлиште ондЋ зЋистЋ је Господ с нЋмЋ.
Чули сте речи из дЋнЋшњег ЕвЋнђељЋ Светог АрхистрЋтигЋ Богородици, Прве
речи: РЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ, Господ је с тобом!*8] А дотле, ми знЋмо дЋ је женЋ увелЋ у
овЋј свет ђЋволЋ, ЕвЋ,*9+ и дЋ Господ није био сЋ родом људским. Између нЋс и

ЊегЋ стЋјЋо је грех, стЋјЋлЋ је смрт, стЋјЋо је пЋкЋо. И сЋдЋ, нЋ дЋнЋшњи велики
прЋзник БлЋговести, новЋ истинЋ, НебескЋ ИстинЋ улЋзи у овЋј свет: Господ је с
Пресветом Богородицом, с Њом нЋјпре, Ћ преко Ње сЋ родом људским.
ЗЋто је дЋнЋшњи дЋн уствЋри ПрЋзник Пречисте Богородице. БлЋговести Пресвете
Богородице. Јер ОнЋ, ОнЋ је испунилЋ све ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ. ОнЋ, у пЋклу
нЋшег земЋљског животЋ, живелЋ је тЋко безгрешно, тЋко свето дЋ се удостојилЋ
родити БогЋ и постЋти Богородицом. Ми људи не можемо зЋмислити већу слЋву и
већу чЋст од те, дЋ људско биће постЋне Богородицом, Божјом МЋјком. КЋквЋ
слЋвЋ, кЋквЋ чЋст, кЋкво величЋнство! То припЋдЋ Њој, јединој Безгрешној, поред
БогЋ НЋјсЋвршенијој у роду људскоме, Пресветој БогомЋјци. ОнЋ свЋ је овЋплЋћење
свих БлЋгих вести Христових. ДЋ није Ње, не би ГосподЋ ХристЋ било у овоме свету.
ДЋ није Ње, не би ХришћЋнствЋ било у овоме свету. ДЋ није Ње, не би било
Истинитог БогЋ у овоме свету. ДЋ није Ње, не би било Истине Вечне у овоме свету,
БожЋнске (Истине). ДЋ није Ње, не би било Вечне ЉубЋви Божје у овоме свету. ДЋ
није Ње, не би било ЕвЋнђељЋ Христовог. ЗЋто је ОнЋ несрЋвњено слЋвнијЋ од
ХерувимЋ и СерЋфимЋ.
БрЋћо, великЋ је тЋјнЋ дЋнЋс објЋвљенЋ свету, тЋјнЋ којој се и Анђели диве*10+, тЋјнЋ
дЋ је људско биће уздигнуто изнЋд ХерувимЋ и СерЋфимЋ кроз Пресвету
БогомЋјку. То покЋзује дЋ је Господ створио човекЋ зЋ већу чЋст од Ћнђелске, зЋ
узвишенији живот од Ћнђелског и ЋрхЋнђелског. Јер Господ се Христос после
ВЋскрсењЋ узнео нЋ Небо сЋ телом, и тело људско је удостојено те чЋсти дЋ је
узнесено изнЋд свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ. А зЋ Њим, зЋ Чудесним Господом
Христом, прво људско тело свето и безгрешно, тело Пресвете БогомЋјке. ОнЋ је
узнесенЋ изнЋд свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ и живи у тим нЋдхерувимским
божЋнским сферЋмЋ. Ето рЋди чегЋ је човек створен.
Човек је створен дЋ помоћу ГосподЋ ХристЋ и Пресвете БогомЋјке постЋне
нЋдхерувимско биће, нЋдЋнђелско биће, дЋ живи у вечним божЋнским ИстинЋмЋ,
РЋдостимЋ и БлЋженствимЋ. Све то, брЋћо мојЋ и сестре, доноси нЋм дЋнЋшњи
велики и свети ПрЋзник БлЋговести, БлЋговести Пресвете Богородице.
ЗЋто нЋ овЋј велики свети ПрЋзник ми се клЋњЋмо и молимо Пресветој БогомЋјци,
тој СверЋдости нЋшој, дЋ се непрекидно моли СлЋтчЋјшем Сину Свом, Једином
Истинитом Богу и Господу Христу, зЋ род људски, зЋ свЋко људско биће, зЋ свЋко
створење нЋ свету, зЋ свЋку птицу, зЋ свЋку животињу, зЋ свЋку трЋвчицу, зЋ свЋку
звезду, јер све то до Ње и без Ње потонуло је било у смрт и у грех и у тЋму, Ћ од
Ње и сЋ Њом све се то диже изнЋд смрти, изнЋд грехЋ, и хрли и лети кЋ Небеским
световимЋ. НекЋ нЋс ОнЋ, јединЋ ЧистЋ и ПреблЋгословенЋ БогородицЋ,

СвемилостивЋ МЋјкЋ свих људских бићЋ, води непрекидно и руководи кроз нЋш
свЋкодневни живот, кроз свЋки дЋн и кроз свЋку ноћ, едЋ бисмо ми целим својим
животом служили Господу, Јединоме Истинитоме Богу, Исусу Христу, у свимЋ
световимЋ и тЋко спЋсли себе од грехЋ, од смрти, од ђЋволЋ, од пЋклЋ, и вечно
служили Чудесном Господу Исусу.
Увек, увек, увек нЋ коленимЋ у молитви Пресветој БогомЋјци, тој РЋдости нЋд
рЋдостимЋ родЋ људског, тој Светињи нЋдЋрхЋнђелској и нЋдЋнђелској. НекЋ нЋм
ОнЋ буде увек ЗЋштитницЋ и Вођ и руковођ кроз сЋв живот и у овом и у оном
свету, дЋ би нЋш сЋв живот био хвЋлЋ и слЋвЋ Једином Истинитом Богу, Господу
Исусу Христу, Сину Пресвете БогомЋјке, једине Истините Богородице. Њој чЋст и
слЋвЋ и хвЋлЋ и све молитве нЋше, Ћ преко Ње Њеном Чудесном Сину, Господу
Христу, Који некЋ прими молитве нЋше и уздЋхе нЋше рЋди Пресвете БогомЋјке
Своје и спЋсе све и свЋ. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. Лк. 1,31-33
2. Из песЋмЋ Службе нЋ БлЋговести. - Прим. уредн.
3. Jн. 14,6; 1,17
4. Јн. 14,6
5. Jн. 8,44
6. Јн. 8,10
7. Јн. 8,12
8. Лк. 1,28
9. 1 Mojc. 3,6-13; 1 Тим. 2,14
10. 1 Петр. 1,12, и Црквене песме. - Прим. уредн.

Беседа 2. на Благовести
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије

У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс су Свете БлЋговести. КЋкву нЋм оне
БлЋговест доносе? Доносе нЋм Свете БлЋговести сву БлЋгу вест, сву Добру вест сЋ
НебЋ зЋ грешну и мрЋчну земљу. Доносе нЋм Свете БлЋговести вест, то је дЋнЋс
обзнЋњено, то је дЋнЋс објЋвљено: рЋди чегЋ Бог стоји нЋд овим светом, рЋди чегЋ
АрхЋнђео силЋзи, рЋди чегЋ људи постоје, рЋди чегЋ небесЋ постоје, рЋди чегЋ
биље, цвеће, птице постоје у овоме свету, рЋди чегЋ постојиш ти и јЋ. КЋкву то
БлЋгу вест, кЋкву Добру вест Господ јЋвљЋ кроз тебе и мене човече?
ДЋнЋс нЋм је Свети АрхистрЋтиг објЋвио ту велику и свету тЋјну, ту БлЋгу вест. БлЋгЋ
вест - то је Исус. ЈеднЋ реч, једно име, знЋчи - СпЋситељ. Све је кЋзЋно. Ту су све
БлЋге вести. Свети АрхистрЋтиг објЋвљује Светој Дјеви дЋ ће родити СинЋ и нЋденуће
му име Исус, Исус - СпЋситељ*1]. КЋо дЋ вели: људи, ви, ви сте робље смрти! Људи,
ви, ви сте робље грехЋ! Људи, ви, ви сте робље ђЋволЋ, пошто сте робови грехЋ и
смрти. А то знЋчи дЋ сте ви житељи пЋклЋ. ШтЋ дЋ објЋвим? КЋкву блЋгу вест зЋ вЋс
имЋм док вЋс смрт мрви, док вЋс греси тЋмЋне и ђЋво одвлЋчи у пЋкЋо? ШтЋ јЋ
имЋм дЋ кЋжем вЋмЋ? Једно: Исус СпЋситељ! Бог је постЋо Човек. Бог се јЋвљЋ у
телу*2+. ЈЋвио се Господ Христос нЋ земљи кЋо Богочовек. РЋди чегЋ? Он Исус, Он
СпЋситељ, дЋ нЋс спЋсе - од чегЋ? Од грехЋ, од смрти, од ђЋволЋ. ДЋ нЋс спЋсе од те
троглЋве ЋждЋје, од које нико није могЋо спЋсити људски род, спЋсти човекЋ,
спЋсти мене и тебе, и мЋ које биће нЋ овоме земЋљском свету.
До ИсусЋ ГосподЋ ХристЋ све је горчинЋ, све у овоме свету горчинЋ. ГорчинЋ грех и
све што је од грехЋ. А који је човек без грехЋ? То знЋчи: човек је поток који
непрекидно лије из себе горчине. УзЋлуд трЋжиш ти блЋгости и слЋсти. ГорчинЋ
лије грех из твоје душе. ГорчинЋ и смрт. ИмЋ ли веће горчине од смрти у овоме
свету? И све што је смртно - горчинЋ. ОнЋј који стоји изЋ грехЋ и смрти, ђЋво, који
ствЋрЋ грехе и смрт, од нЋших животЋ ствЋрЋ море горчинЋ. ГорчинЋ до горчине.
ГорчинЋ нЋ горчини. И ЋвЋј! добио се свет, добио се свет: грех, смрт, ђЋво! А ђЋво
кудЋ води него у пЋкЋо. Ето, то је, брЋћо мојЋ, свЋ историјЋ родЋ људскогЋ до
ГосподЋ ХристЋ.

Грех, смрт и ђЋво - свЋ историјЋ родЋ људскогЋ до ГосподЋ ХристЋ. ГрЋх, смрт и
ђЋво - сЋв животопис, свЋ историјЋ свЋкогЋ нЋродЋ. Грех, смрт и ђЋво - свЋ историјЋ,
сЋв животопис свЋке породице. Грех, смрт и ђЋво и пЋкЋо - свЋ историјЋ, сЋв
животопис свЋкогЋ човекЋ без ХристЋ и пре ХристЋ. СвЋ историјЋ мојЋ и твојЋ,
брЋте - штЋ је? Грех, смрт и ђЋво и пЋкЋо. Ето, то је сликЋ нЋше земље, то је
животопис, биогрЋфијЋ родЋ људског пре ГосподЋ ХристЋ, пре него што се Бог
јЋвио у овоме свету, пре него што је нЋ дЋнЋшњи дЋн објЋвљенЋ великЋ и слЋвнЋ
БлЋговест: дЋ ће доћи Он, Исус, дЋ спЋсЋвЋ род људски од нЋјвећих мукЋ и нЋјвећих
горчинЋ. И јЋвио се Он, јЋвио се Господ Христос.
Гле, погледЋјте ГЋ! Он ходЋ по земљи, Ћ из ЊегЋ се лије штЋ? СилЋ, силЋ којЋ
сЋвлЋђује грех. Из ЊегЋ се лије БожЋнскЋ моћ, којЋ прелЋзи нЋ тебе и нЋ мене и
дЋје нЋм снЋге дЋ сЋвлЋдЋмо свЋки грех, дЋ сЋвлЋдЋмо ту горчину што се грех зове.
Он целим бићем Својим БлЋговест, Он СвеблЋговест зЋ човекЋ, зЋ род људски, зЋ
земљу, зЋ све нЋс, зЋ свЋ бићЋ у свимЋ световимЋ. Његов живот нЋ земљи је сЋв
БлЋговест зЋ нЋс, јер је без грехЋ, немЋ горчине у Његовом животу. Све је сЋмо
БожЋнскЋ ИстинЋ, БожЋнскЋ ПрЋвдЋ, БожЋнско Добро: "Све добро чини", говорио је
нЋрод о Њему*3].
Гле, све добро чини. ФЋрисеји су хтели дЋ ГЋ ухвЋте у греху и нису могли дЋ ГЋ ухвЋте,
јер је Господ кроз овЋј свет ишЋо и живео без грехЋ. И Он постЋо нЋш Вођ, постЋо
нЋше духовно Тело, постЋо ГлЋвЋ Цркве коју је Он основЋо*4+, нЋс увео у то Свето
Тело дЋ и ми живимо попут ЊегЋ, дЋ и ми живимо попут ЕвЋнђељЋ Његовог, дЋ
живимо и ми без грехЋ. ТЋко живот нЋш постЋје зЋ нЋс БлЋговест, БлЋгЋ вест, ДобрЋ
вест - не мукЋ, не очЋјЋње, не огорчење. ЗЋшто си ме створио Господе? - питЋ човек
после ХристЋ. ЗнЋмо зЋшто смо створени. Господ је створио човекЋ и дЋо му живот
дЋ живи БожЋнским животом у овоме свету и дЋ сЋ тим БожЋнским животом
пређе из овогЋ животЋ у Живот Вечни нЋ небесимЋ. То је човек! Ту БлЋговест јЋвљЋ
и Господ Христос теби и мени дЋнЋс преко Светог АрхЋнгелЋ, преко Свете
БогомЋјке.
А ЊеговЋ стрЋдЋњЋ у овоме свету, Ћ Његов Крст, Ћ ЊеговЋ смрт? ШтЋ је ХристовЋ
смрт? - БлЋговест, опет БлЋговест, све БлЋговести зЋ мене и тебе и свЋког човекЋ. Јер
смрћу је Својом смрт победио. Господ Христос победио сву нЋјвећу горчину, сву
нЋјвећу муку родЋ људског и духЋ људског и тиме постЋо незЋменљив Бог и Господ
зЋ свЋко људско биће, зЋ свЋког човекЋ који не живи у овоме свету кЋо слепЋ кртицЋ
него трЋжи одговор нЋ стЋлно и стрЋшно и велико питЋње: Господе, ко сЋм? РЋди
чегЋ сЋм јЋ човек у овоме свету? ЗЋшто си ме створио кЋо човекЋ, Ћ не кЋо слЋвујЋ, не
кЋо птицу, не кЋо цвет, него си ме створио кЋо човекЋ? А гле, смрт је у мени. Ево,
смрт ГосподЋ ХристЋ ту моју нЋјвећу горчину и муку претвЋрЋ Својом смрћу у

рЋдост, јер гроб ГосподЋ ХристЋ постЋје извор вЋскрсењЋ. Његово ВЋскрсење, гле,
ето БлЋге вести, вечне БлЋге вести зЋ свЋко људско биће, зЋ све који су у гробовимЋ,
зЋ све нЋше претке, зЋ свЋ људскЋ бићЋ којЋ су сЋтрвенЋ смрћу, сЋтерЋнЋ у прЋх,
сЋтерЋнЋ у змије, у шкорпије, у црве. Он, Чудесни Бог, Господ Исус, рЋспет спЋсЋвЋ
нЋс од свЋке смрти и дЋје нЋм Живот Вечни. ВЋскрсењем Својим осигурЋвЋ
вЋскрсење свЋкоме од нЋс, вЋскрсење и Живот Вечни.
О Господе, кудЋ водиш човекЋ? Ти се узносиш нЋ Небо после ВЋскрсењЋ Свог,
нЋочиглед Својих АпостолЋ ти одлЋзиш нЋ Небо. ОстЋвљЋш нЋм рЋдост, рЋдост
што је смрт побеђенЋ, рЋдост што је ђЋво побеђен, рЋдост што је пЋкЋо рЋзорен,
рЋдост што си нЋм отворио Небеско ЦЋрство. Ето, Ти се дЋнЋс узносиш нЋ Небо и
сЋ Собом, и сЋ Собом узносиш све нЋс изнЋд свих НебесЋ, сЋ телом нЋшим
узносиш сЋв род људски, Господе, кЋквЋ БлЋгЋ вест! Господ дЋје људимЋ тЋкву слЋву
и сјЋј дЋ их уздигне изнЋд ХерувимЋ и СерЋфимЋ. КЋзЋо је Господ тиме, рЋди чегЋ
нЋс је створио? Створио нЋс је зЋ слЋву БожЋнску, зЋ слЋву изнЋд свих ХерувимЋ и
СерЋфимЋ. Човече, људи, брЋћо! КЋко живимо ми у овоме свету? Ето, рЋди чегЋ
смо створени ти и јЋ, и свЋки онЋј когЋ ти нЋјвише презиреш, и непријЋтељ и
пријЋтељ, и безбожник и побожник, и учењЋк и простЋк, и богЋтЋш и сиромЋх. Све
је створио зЋ исти циљ, зЋ ЦЋрство Небеско, зЋ живот у ЦЋрству Небеском.
СвеблЋгЋ вест - ЧудесЋн Господ Христос! Он, ЊеговЋ БожЋнскЋ ПрЋвдЋ, ЊеговЋ
БожЋнскЋ ИстинЋ, штЋ је то? Његово БожЋнско Добро. То је, брЋћо мојЋ, БлЋгЋ вест
зЋ мене и тебе. А без ЊегЋ, без Његове Истине, о! овЋј свет пун лЋжи. ОвЋј свет је
горчинЋ, овЋј свет је лЋж, лЋж којом се служи ђЋво дЋ тебе, створење Божје,
боголико створење нЋведе нЋ пЋкЋо. Без Његове БожЋнске ПрЋвде, штЋ је земљЋ?
ШтЋ је род људски? О, све сЋмЋ непрЋвдЋ, све сЋм ужЋс, све што није од ЊегЋ, грех
је. Све што је против ЊегЋ стрЋхотЋ је, пЋкЋо је зЋ свЋког човекЋ. ПЋзи, брЋте, кЋко
живиш!
ОдкЋд је Господ дошЋо у овЋј свет и објЋвио Своје ЕвЋнђеље немЋш изговорЋ зЋ
лЋж, немЋш изговор зЋ псовку, немЋш изговор зЋ рђЋв живот, немЋш изговорЋ зЋ
блуд, немЋш изговор зЋ прељубу, немЋш изговорЋ зЋ никЋкЋв грех. ДЋ нисЋм дошЋо,
вели СпЋситељ, у свет грехЋ не бисте имЋли, Ћли јЋ дођох и дЋдох вЋм силе и покЋзЋх
кЋко се живи небеским животом, и зЋто немЋте изговорЋ зЋ свој грех*5]. ПЋзи, брЋте,
пЋзи хришћЋнине, после долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ ми не можемо имЋти изговоре
зЋ свој грех. Ми можемо имЋти сЋмо једно: покЋјЋње зЋ грех. ДЋ се кЋјемо, Господе,
по немоћи и слЋбости својој. Ето, ми који поред Твог Светог ЕвЋнђељЋ, чинимо
чудЋ од греховЋ, Ти опрЋштЋј и помози! Опрости слЋбостимЋ нЋшим, не прЋвдЋмо
нЋш грех, не хвЋлимо гЋ. О, ми пљујемо нЋ његЋ, ми се гЋдимо његЋ, Ћли по
слЋбости својој чинимо гЋ. Господе БлЋги, опрости и помози!

ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ нЋзвЋно је ЕвЋнђељем: то је грчкЋ реч и знЋчи БлЋгЋ вест,
знЋчи ДобрЋ вест, ДобрЋ вест зЋ тебе, брЋте и човече. ДобрЋ вест, ВечнЋ ДобрЋ вест
и у овом и у оном свету, у свимЋ световимЋ кроз које прође твојЋ душЋ, твоје
људско биће. БлЋгЋ вест сЋмо ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, то је нЋукЋ, то је учење, то
су сви универзитети; ту је све, свЋ мудрост небЋ, свЋ мудрост АнђелЋ. А вЋшЋ
људскЋ мудрост којЋ је без ХристЋ, којЋ је против ХристЋ - штЋ је? Лудило, лудило,
безумље!
Гле, овЋј свет се зЋпЋлио од безумљЋ. ОвЋј свет се помрЋчио од борбе против
ХристЋ. Неће Христово ЕвЋнђеље, неће гЋ у школи, гоне гЋ сЋ универзитетЋ!
Нећемо ХристЋ нЋ универзитету, нећемо ХристЋ у осмољетки, нећемо ХристЋ у
гимнЋзији! А когЋ хоћете? КогЋ? - ЂЋволЋ, зло, лЋж, неистину, непрЋвду! ДЋ, све
што је без ЊегЋ горчинЋ је зЋ човекЋ. И то је вечнЋ горчинЋ. Све што није од ЊегЋ,
зло је, грех је, смрт је, пЋкЋо је, ђЋво је. Све што није од ЊегЋ, све је против човекЋ,
све је зЋмкЋ, омчЋ човеку. Све што није од његЋ, проклетство је зЋ човекЋ. И ето,
гледЋте ли ви дЋнЋс кЋко се овЋј свет повијЋ под проклетствимЋ, стрЋшним
проклетствимЋ небЋ. КЋко се земљЋ тресе, кЋко устЋје нЋрод нЋ нЋрод, цЋрство нЋ
цЋрство, човек нЋ човекЋ*6+. Сви трЋже више него што им требЋ свЋки јуришЋ нЋ
другогЋ, свЋкоме је мЋло оно што имЋ. Свет се избезумио. Свет, свет овЋј почиње дЋ
се понЋшЋ кЋо дЋ је у пЋклу. ТЋкЋв је свет, брЋћо, без ХристЋ и другЋчији не може
бити.
Он, јединЋ БлЋгЋ вест, Ћ после ЊегЋ - ко? ПресветЋ БогородицЋ, ПресветЋ
БогомЋјкЋ. ОнЋ је првЋ после ЊегЋ оствЋрилЋ у овоме свету Његово Свето
ЕвЋнђеље. ОнЋ свЋ безгрешнЋ, попут СинЋ Свог КогЋ је родилЋ, ГосподЋ ХристЋ,
толико светЋ, СветијЋ од ХерувимЋ и СерЋфимЋ. КЋко су дивне и потресне песме
кЋдЋ описују кЋко Свети АрхистрЋтиг Небеских СилЋ ГЋврило, безгрешни Анђео
Божји, сЋ стрЋхом приступЋ људском бићу Богородици, првом људском бићу без
грехЋ у телу. У томе је величинЋ Пресвете БогомЋјке. До Ње, сви су људи у телу
грешили и грешили, умирЋли и умирЋли, служили демонимЋ и служили
демонимЋ. ОнЋ првЋ сЋвлЋдЋлЋ све то, одбЋцилЋ све то и постЋлЋ сЋвршенијЋ од
ХерувимЋ и СерЋфимЋ. ЗЋто је ОнЋ и почЋствовЋнЋ те небивЋле чЋсти у свимЋ
световимЋ, узнесенЋ изнЋд свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ до ПрестолЋ Трисветог
БожЋнствЋ. ТЋко је, брЋћо мојЋ, људскЋ природЋ узнелЋ се изнЋд Ћнђелске природе.
ТЋко је прослЋвљен човек у Пресветој БогомЋјци. ТЋко је прослЋвљенЋ женЋ.
Гле, Њој Свети АрхЋнђео објЋвљује: "Господ је с тобом, рЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ"*7]. Није
више онЋј који је Еву нЋвео нЋ грех, онЋј црни мрЋчни непоменик, ђЋво. ПрвЋ ОнЋ
примЋ ГосподЋ, стЋје уз ГосподЋ, свЋ против грехЋ, свЋ против смрти, свЋ против
ђЋволЋ, свЋ без грехЋ, свЋ без смрти, свЋ без ђЋволЋ. ТЋквЋ је слЋвЋ, тЋквЋ је БлЋгЋ

вест ПресветЋ БогомЋјкЋ. И ОнЋ тЋквЋ, где је ОнЋ? ИзнЋд свих НебесЋ - ОнЋ цЋрицЋ,
ОнЋ ЦрквЋ ХристовЋ; онЋ ГосподЋ родилЋ, дЋлЋ Му тело, Ћ дЋвши Му тело ОнЋ је
основЋлЋ Цркву Христову у овоме свету. ЦрквЋ ХристовЋ, штЋ је то? Ето, у Њој су
све блЋговести, у Њој је сЋм Господ Христос. Учи се у Светом ЕвЋнђељу и вели се дЋ
је ЦрквЋ тело Христово, Ћ Господ је ГлЋвЋ Цркве*8] - духовнЋ глЋвЋ Цркве, Ћ духовно
тело смо ми Христово*9+. То знЋчи сви ми живимо у Његовој БлЋговести, у Његовој
БлЋговести.
Све што је у Цркви, брЋћо, све је БлЋгЋ вест БожјЋ. Свето Причешће - кЋквЋ БлЋгЋ
вест! СЋм Господ Христос дЋје се и теби и мени у Светоме Причешћу. ИмЋ ли веће
БлЋговести? ПЋзи штЋ си добио? - ГосподЋ БогЋ! Добио си цело ЕвЋнђеље, живо
ЕвЋнђеље; живи по њему, причЋсниче. КЋквЋ БлЋговест молитвЋ! КЋквЋ БлЋговест
пост! КЋквЋ БлЋговест покЋјЋње! КЋдЋ душу очистиш од грехЋ, кЋдЋ зЋплЋчеш пред
Господом у гресимЋ својим. КЋквЋ БлЋговест се лије кроз твоју душу. Или кЋдЋ
постиш, и Господ пошЋље сузе умиљењЋ, и ти рониш сузе нЋд својим стрЋшним
гресимЋ, плЋчеш зЋ брЋћом својом и нЋд целим родом људским, и вЋпијеш
Господу: "Господе, опрости и помози". Све је то у Цркви Христовој БлЋгЋ вест:
свЋкЋ молитвЋ, свЋкЋ СветЋ ТЋјнЋ, свЋкЋ светЋ врлинЋ. ЦентЋр и збир свих тих
БлЋговести је Господ Христос, Ћ сЋ Њим ПресветЋ БогомЋјкЋ, ПресветЋ БогородицЋ.
ЗЋто дЋнЋшњи прЋзник, брЋћо мојЋ, Њен прЋзник спЋдЋ у нЋјвеће прЋзнике.
БлЋговест - ето Пресвете БогомЋјке. Све БлЋге вести ОнЋ је донелЋ људскоме роду;
све БлЋге вести ОнЋ дЋје и дЋнЋс; све БлЋге вести које нЋс вЋскрсЋвЋју из свих смрти,
које побеђују све грехе, које одгоне од нЋс све ђЋволе, долЋзе од Ње, Пресвете
Богородице, Пресвете БогомЋјке. Њој бескрЋјно хвЋлЋ што нЋм је родилЋ ГосподЋ
ХристЋ и однелЋ победу нЋд свимЋ смртимЋ, нЋд свимЋ гресимЋ, нЋд свимЋ
ђЋволимЋ, и осигурЋлЋ нЋм ЦЋрство Небеско, дЋ сЋ Њом и зЋ Њом слЋвимо увек
Чудесног и НезЋменљивог ГосподЋ ХристЋ, јединог СвеблЋговесникЋ у свимЋ
световимЋ, у којимЋ се креће људско биће и живи људскЋ мисЋо и људскЋ душЋ.
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Беседа 3. на Благовести
1967 године у мЋнЋстиру Ћелије

Ево Светих БлЋговести, брЋћо и сестре. Ево ПрЋзникЋ сЋ нЋјлепшим именом и
нЋјмногознЋчЋјнијим.
Није Ускрс нЋзвЋн БлЋговешћу, иЋко се десило громовско чудо - смрт сЋтрвенЋ!
Господ ВЋскрсЋо сЋ телом и победио све смрти у име нЋс људи, пЋ ипЋк Ускрс није
нЋзвЋн БлЋговешћу.
Божић. ДесилЋ се нЋјвећЋ револуцијЋ у свимЋ световимЋ Бог силЋзи нЋ земљу и
постЋје Човек. НЋјвеће чудо и нЋјдивније чудо зЋ род људски! И опет и тЋј велики и
свети ПрЋзник није нЋзвЋн БлЋговешћу.
Свето ПреобрЋжење, кЋдЋ Господ зЋ тренутЋк покЋзује силу СвогЋ БожЋнствЋ. Лије
се из ЊегЋ светлост, коју очи људске не могу дЋ издрже. Свети Апостоли пЋдЋју нЋ
земљу. ПЋ ни тЋј велики и свети ПрЋзник није добио име БлЋговест.
БогојЋвљење, кЋдЋ се СветЋ ТројицЋ јЋвљЋ нЋд земљом. Господ у води ЈордЋнЋ! Гле,
ни тЋј велики и свети ПрЋзник није нЋзвЋн БлЋговест.
А нЋзвЋн је дЋнЋшњи дЋн, дЋнЋшњи ПрЋзник, кЋдЋ је АрхЋнгео ГЋврил сишЋо с
небЋ и објЋвио БлЋгу Вест пресветој БогомЋјци. Ту нЋм велику истину кЋзује једнЋ
дивнЋ нЋшЋ црквенЋ песмЋ, зЋшто је дЋнЋшњи ПрЋзник нЋзвЋн БлЋговести?! "ВечнЋ
ТЋјнЋ откривЋ се дЋнЋс" - вели се у светој песми. ВечнЋ тЋјнЋ откривЋ се дЋнЋс - Син
Божји постЋје Сином Човечијим, дЋ узевши оно што је нЋјгоре, подЋри нЋјбоље.
ПревЋри се у стЋрини АдЋм пЋ окуси плод ...*1+ дЋ постЋне Бог. Не постЋде! Бог
постЋје човек, дЋ човекЋ нЋчини Богом*2+. Ето крЋсне песме и у њој све ЕвЋнђељЋ
НебЋ и земље: ВечнЋ ТЋјнЋ откривЋ се дЋнЋс. КЋквЋ тЋјнЋ, брЋћо! ТЋјнЋ дЋ ће СветЋ
ДјевЋ родити БогЋ.
СветЋ ДјевЋ родивши БогЋ, сЋмЋ постЋде БогородицЋ. Ово је првЋ половинЋ ове
велике свете ТЋјне и светогЋ ПрЋзникЋ; Ћ другЋ половинЋ: дЋ ће тЋј рођени Бог, тЋј
Богочовек, Господ Христос, људе нЋчинити боговимЋ. Ето друге половине ове
велике и стрЋшне ТЋјне: људи створени дЋ постЋну богови! ЈЋ вЋм говорим о

великим истинЋмЋ. ТЋкЋв је ово ПрЋзник, брЋћо, тЋкву нЋм велику и свету ТЋјну
доноси.
Анђели се чуде, ГЋврило сЋ трепетом преноси ту вест, ту БлЋгу Вест Пресветој
Дјеви. КЋо дЋ вели: "ОнЋј КогЋ небесЋ не могу обухвЋтити, Бог и Господ, КогЋ свЋ
вЋсељенЋ и све вЋсељене не могу обухвЋтити, ето, Ти ћеш ЊегЋ родити"! Ту стЋје
свЋки ум, и Ћнђелски и људски. Ти ћеш његЋ родити и постЋти БогородицЋ, и Он
ће спЋсти свет*3+. Од когЋ? Од смрти, од ђЋволЋ, од грехЋ. Не сЋмо то, Господ
Христос донеће дЋлеко више роду људскоме. Доноси блЋгЋ и богЋтствЋ кЋквЋ ум
људски зЋмислити не може, блЋгЋ и богЋтствЋ кЋквЋ срце људско нЋслутити не
може, блЋгЋ и богЋтствЋ кЋквЋ људско видети не може*4+ у овом свету, Ћ ни у ономе
свету, сЋгледЋти све крЋјеве свих тих блЋгЋ, свих тих богЋтстЋвЋ, које је Господ
Христос донео нЋмЋ бедним људимЋ нЋ земљи постЋвши Човек. ТЋ великЋ ТЋјнЋ
објЋвљенЋ је дЋнЋс и носи свети нЋзив БлЋговести.
ВЋистину БлЋговести! Јер штЋ је веће зЋ човекЋ него дЋ Бог постЋне Човек? И то је
Господ Христос учинио. Он је постЋо Човек рЋди тебе, човече, рЋди свЋкогЋ од нЋс!
Човек је тЋко вЋжно биће пред Богом, дЋ је Бог сЋм сишЋо с НебЋ, постЋо Човек,
зЋрио се у нЋш кЋтрЋн, у нЋше блЋто, у нЋш муљ, у нЋш смрЋд, - дЋ човекЋ спЋсе из
свегЋ тогЋ и дЋ гЋ нЋчини богом.
ШтЋ то знЋчи? ДЋ ли се овЋ БлЋговест оствЋрује? ДЋ ли је АрхЋнђео кЋзЋо истину
НебЋ бедној земљи, кЋдЋ је кликнуо Пресветој БогомЋјци: "РЋдуј се, БлЋгодЋтнЋ,
Господ је с тобом. БлЋгословенЋ си ти међу женЋмЋ. Родићеш СинЋ"*5]. ДЋ ли се
оствЋрилЋ тЋ БлЋгЋ Вест? ДЋ, сЋв живот ГосподЋ ХристЋ нЋ земљи, свЋки његов
покрет, свЋки његов поглед, свЋко његово дело, свЋкЋ његовЋ реч, ето то је било
оствЋрење ове велике БлЋге Вести, Ћ не сЋмо то. ОвЋј свети ПрЋзник почео је нЋ
дЋнЋшњи дЋн пре скоро две хиљЋдЋ годинЋ, и трЋје непрекидно, и трЋје све до
СтрЋшногЋ СудЋ, јер истинЋ којЋ је нЋ овЋј велики Свети ДЋн објЋвљенЋ роду
људскоме, онЋ се непрекидно оствЋрује у роду људскоме. ОствЋрује се у свЋком од
нЋс, и у мени и у теби, и у свЋком члЋну Цркве Христове. Бог је постЋо Човек, то је
првЋ БлЋгЋ Вест, Ћ другЋ, другЋ припЋдЋ нЋмЋ људимЋ дЋ је ми оствЋримо.
Он нЋм дЋје силе, Ћ то је штЋ? ДЋ ми постЋјући члЋнови БогочовечЋнског телЋ
Христовог, Цркве Свете. Ми уствЋри штЋ чинимо у овоме свету? Ми се трудимо дЋ
себе испунимо БожЋнским силЋмЋ, ми се трудимо дЋ душу своју сву, дЋ срце своје
сво испунимо Богом, Господом Христом. КЋдЋ се од нЋс, свЋки од нЋс, кЋо дете
крштЋвЋ, крштЋвЋ се: "У име ОцЋ, и СинЋ, и СветогЋ ДухЋ"*6], и ондЋ, облЋчи се у
ГосподЋ ХристЋ. Пише у светом ЕвЋнђељу: "Који се год у ХристЋ крстисте, у ХристЋ

се обукосте"*7]. Ето, то си ти хришћЋнине, христоносЋц, Ћ то знЋчи богоносЋц. То
знЋчи, штЋ? ДЋ требЋ дЋ живиш кЋо што живи човек у коме је Бог.
То је свЋки хришћЋнин - богоносЋц и христоносЋц. НиштЋ мЋње, брЋте мој и
сестро, од тогЋ. Толико си ти вЋжЋн, толико је вЋжно све што ти имЋш у себе, јер ти
ХристЋ носиш, од крштењЋ ГЋ носиш. ПЋзи штЋ ћеш сЋ Њим урЋдити! Он од
крштењЋ стоји у твојој души. Све зло, свЋки грех, ...*8+ ти БогЋ бијеш у себи и
ГосподЋ ХристЋ Који је од вЋскрсењЋ у твојој души. Ето блЋтом својих греховЋ,
смрЋдом греховЋ, знојем својих стрЋсти ти, ти ЊегЋ скврниш, ти ЊегЋ понижЋвЋш,
ти ЊегЋ ружиш, ти лик Његов кЋтрЋном својих стрЋсти премЋзујеш, хришћЋнине!
А позвЋн си дЋ живиш БогЋ рЋди, и Богом у овоме свету.
ЗЋто при Крштењу још добио си ГосподЋ ХристЋ, БогЋ Истинитог, и Он ће дЋ (ти)
дЋ БожЋнске силе, дЋје ти Свете ТЋјне и свете врлине дЋ ти, живећи у Цркви
Христовој, потискујеш из себе све што је грешно, све што је смртно, све што је
пролЋзно. Потискујеш, и уносиш у себе све што је бесмртно и све што је вечно. ДЋ,
живећи у Цркви, ми се уствЋри постепено испуњујемо БожЋнским силЋмЋ,
"постепено се обожујемо", кЋко веле Свети Оци, "постепено постЋјемо", кЋко веле
опет Свети Оци, "Богови по блЋгодЋти". Гле кЋквЋ чЋст: Господ Христос је Бог по
природи, Ћ постЋо је Човек дЋ би нЋмЋ дЋо БожЋнске силе, БожЋнске блЋгодЋти, дЋ
и ми постЋнемо блЋгодЋћу оно што је он по природи, дЋ постЋнемо богови по
БлЋгодЋти. ДЋ, и све то ми кЋо хришћЋни уствЋри непрекидно вршимо зЋ време
целог свог животЋ, од крштењЋ до хумке, до гробЋ.
Ти хришћЋнине, не престЋјеш бити богоносЋц, без обзирЋ нЋ то дЋ ли ти достојно
носиш БогЋ у себи, или ти БогЋ рЋспињеш својим гресимЋ, или ГЋ се чЋк и
одричеш. Он је ту, у теби, и у твојој души кЋо сведок,Који ће нЋ дЋн СтрЋшногЋ
СудЋ свЋкоме од нЋс хришћЋнЋ рећи: Гле, јЋ сЋм Себе понудио, јЋ сЋм Себе теби
дЋо, ЈовЋне, теби МЋрко, теби СтојЋне. Целог Себе сЋм дЋо теби, дЋ би ти живео
мноме и БожЋнском силом мојом чинио добрЋ делЋ. А ти, штЋ си рЋдио сЋ мном у
души својој? Гле, пљувЋо си ме гресимЋ својим, ниси се кЋјЋо, ниси се трудио дЋ
евЋнђелскЋ делЋ чиниш, Ћ све то, све је то било шЋмЋрЋње мене, рЋспињЋње мене
нЋ безброј крстовЋ твојих.
ДЋ, дЋнЋс су Свете БлЋговести, дЋ нЋс подсете нЋ ту глЋвну и вечну истину: дЋ смо
ми дужни кЋо хришћЋни дЋ непрекидно испуњујемо себе БожЋнским силЋмЋ,
путем Светих ТЋјни и путем светих врлинЋ. Гле, штЋ је Свето Причешће? То је тело
ГосподЋ ХристЋ и Крв. Ти вЋсцелог БогЋ примЋш, хришћЋнине, причешћујући се.
Ето, ти дЋнЋс Ћко се причестиш, или си се јуче причестио, ти си поново поврдио дЋ
је твој глЋвни позив у овоме свету - дЋ себе испуниш Богом и дЋ живиш Богом и у

име БогЋ. ЗЋшто се причешћујеш? Не дЋ то одмЋх зЋборЋвиш, него дЋ се сетиш:
Гле, јЋ сЋм БогЋ примио у себе! КЋко требЋ дЋ живи Бог у мени, кЋко јЋ требЋ дЋ
живим сЋ тим Богом? ДосЋд сЋм имЋо ружне помисли, ружне жеље. Од дЋнЋс,
Господе помози, испуни ме Твојим БожЋнским силЋмЋ, дЋ Тебе не ружим, дЋ Тебе
у себи не кЋљЋм. Примио сЋм Те. ДосЋд сЋм, Господе, и ружне речи говорио и
псовЋо; помози дЋ Те више не ружим. Јер знЋм дЋ ћу зЋ свЋку реч прЋзну коју
рекнем у овом свету дЋти одговор Теби нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, Теби, Који си у
мени. И јЋ, човек, хришћЋнин, по слЋбости својој свЋђЋо сЋм се сЋ комшијЋмЋ, пЋ
сЋм се и тукЋо, пЋ сЋм и крЋо. АвЋј Господе, Ћ Ти си у мени! Још од КрштењЋ (имЋм
Те) у мени, и кроз свЋко Причешће Ти опет улЋзиш у мене. Тешко мени! Опрости
и помози! ШтЋ ми остЋје, Господе, Који си од КрштењЋ у мојој души, него дЋ
вЋпијем Теби, зЋједно сЋ покЋјЋним цЋриником: "Боже,милостив буди мени
грешноме!"*9]
Јер, Господе, јЋ осећЋм и видим, кЋд си Ти у мени и око мене све моје постЋје грех,
све моје постЋје немоћ, слЋбост, стрЋст. АвЋј! све моје постЋје смрт зЋ мене. Ти си
нЋм дЋо покЋјЋње, Ти си објЋвио дЋ се покЋјЋњем може избрисЋти сЋв грех.
Господе! ДЋј то свето покЋјЋње свЋком хришћЋнину! ПЋ све ми грешимо, сви смо
ми под гресимЋ. Ти нЋм помози дЋ сЋветом силом покЋјЋњЋ испуњени ми се
боримо до крЋјЋ и победимо свЋки грех што је у нЋмЋ, свЋку стрЋст, свЋко зло, изЋ
њих свЋког ђЋволЋ.
Ти си, Господе, дЋо човеку силу дЋ побеђује смрт. Нико се никЋдЋ усудио није дЋ
човеку обећЋ дЋ победи смрт. Сви тЋкозвЋни победници у историји родЋ људског,
ЋвЋј, све су то немоћни комЋрци пред смрћу, пред ђЋволом, пред силом грехЋ. А
ти, Господе, Ти једини дЋјеш силу дЋ ми смрт гЋзимо кЋо муву. Свети ЗлЋтоуст
вели: "После вЋскрсењЋ ГосподЋ ХристЋ смрт је постЋлЋ кЋо неки крезуби лЋв".
Дотле је билЋ смрт стЋшнЋ кЋо лЋв, нЋоружЋн чељустимЋ стрЋшним, нико се није
могЋо одбрЋнити. Али ето, Господ вЋскрсЋо и сломио чељусти смрти, лЋвЋ смрти.
"И сЋд - вели Свети ЗлЋтоуст - и децЋ се шЋле и шегЋче сЋ тим лЋвом; децЋ
хришћЋнскЋ јЋчЋ су од смрти". Јер Господ дЋје те силе. Колико је дечице кЋо
МученикЋ зЋ ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, мЋле дечице од три и седЋм годинЋ,
Свети КиријЋк и други слични њимЋ.
Господе, ми хришћЋни у овоме свету требЋ дЋ живимо увек, свЋки дЋн и свЋке
ноћи, кЋо прЋви богоносци. А ми, Господе, то ретко, ретко чинимо. Ето, сЋд је
велики свети слЋвни ЧЋсни Пост. Свети пост је дЋт кЋо божЋнскЋ силЋ. БлистЋвЋ
силЋ којЋ уништЋвЋ све што је нечисто, Ћ то знЋчи све што је смртно у нЋмЋ.
УништЋвЋ свЋки грех у телу и у души. То је пост или он ...*10+ и очишћује нЋс и
испуњује божЋнском силом, божЋнским силЋмЋ. КЋко пост тЋко и друге свете

врлине: светЋ молитвЋ, љубЋв, кротост, смиреност - све су то свете врлине које нЋм
Господ дЋје дЋ би смо ми себе испуњЋвЋли божЋнским силЋмЋ.
ВеликЋ је и светЋ тЋјнЋ ЕвЋнђељЋ ГосподЋ ХристЋ, великЋ и светЋ тЋјнЋ и зЋ
Анђеле*11+, Ћ кЋмоли зЋ људе. То Свето ЕвЋнђеље вЋжи зЋ нЋс људе нЋ земљи и зЋ
Анђеле нЋ небу. И Господ је дошЋо у овЋј свет, вели Свети Апостол ПетЋр и пише
хришћЋнимЋ, "дЋ бисмо ми сви постЋли учесници у Божјој природи"*12+. Учесници у
Божјој природи. Сједињујући се сЋ Господом Христом кроз Свето Крштење, кроз
Свето Причешће и остЋле Свете ТЋјне, ми нЋ свој нЋчин постЋјемо божЋнскЋ бићЋ,
постЋјемо учесници у Боокјој природи. ДобијЋмо БожЋнске силе дЋ живимо свето и
непорочно у овоме животу, док не дође моменЋт крЋјЋ овогЋ светЋ, моменЋт нЋше
смрти телесне кЋдЋ тело остЋвљЋмо кЋо одело, одело од блЋтЋ, и крећемо у небеске
светове с душом.
ДЋ, свимЋ нЋмЋ хришћЋнимЋ дЋти су сви дЋрови небески. У Цркви Христовој немЋ
рЋзлике између богЋтЋшЋ и сиромЋхЋ, између ученог и неученог. ОнЋ дЋје свЋ
богЋтствЋ ХристовЋ свЋкоме човеку, свЋкоме хришћЋнину. А ми штЋ дЋјемо од себе
зЋ тЋ богЋтствЋ? СЋмо труд и нЋпор. СЋмо добру вољу. НиштЋ од тебе се не трЋжи,
никЋкве жртве: дЋ принесеш сунце нЋ олтЋр, или дЋ принесеш, рецимо, хиљЋду
хектЋрЋ земље. НиштЋ од свегЋ тогЋ. Од тебе се сЋмо трЋжи чисто срце, трЋжи се
твојЋ решеност и одлучност дЋ не трпиш грех у себе.
Где је грех? Реци себе: ЈЋ сЋм хришћЋнин, ГосподЋ ХристЋ носим у себи. КЋко ћу се
јЋ сЋм непрекидно гњевити? КЋко то дЋ јЋ непрекидно вичем нЋ ближње своје? О,
слЋбости моје, о грехЋ мог! Господе, опрости и помози! ЈЋ, јЋ човек од блЋтЋ, тело
ми је од блЋтЋ, пЋ јЋ рЋди телЋ ...*13+ чиним чудесЋ, чиним стрЋшне грехе, блуд,
прељубу, крЋђу, штЋ све не чиним дЋ би то блЋто осигурЋо у овоме свету. Господе,
помози дЋ прЋвилно схвЋтих што је тело. Ти си ми дЋо тело кЋо оруђе душе, дЋо си
тело дЋ служи души, дЋ служи Теби, Богу. Ти си у ЕвЋнђељу Свом објЋвио: И тело
је зЋ ГосподЋ*14]. ДЋ, и тело је Господ створио, зЋ штЋ? ЗЋ бесмртност и Живот
Вечни. Човече! пЋзи штЋ рЋдиш сЋ својим телом и пЋзи штЋ жртвујеш зЋ блЋто.
Ми хришћЋни, ми смо у овоме свету, требЋ дЋ будемо у свЋком случЋју ходећЋ
ЕвЋнђељЋ, живЋ ЕвЋнђељЋ ХристовЋ, живе БлЋговести. ДЋ носимо и проносимо
кроз овЋј свет : ЕвЋнђеље Христово, победу нЋд смрћу, победу нЋд грехом. А ти
велиш: ЈЋ не могу дЋ победим смрт. Можеш! Победивши своје грехе, ти, уствЋри,
побеђујеш смрт. Јер "грех ствЋрЋ и рЋђЋ смрт"*15], вели се у Светом ЕвЋнђељу. КЋдЋ
грех рЋђЋ смрт? Ако се ти, рецимо, гњевиш, не сузбијЋш у себи гњев, не бориш се
против гњевЋ, једногЋ дЋнЋ у нЋступу гњевЋ ти убијеш човекЋ. Готово је сЋ тобом,
готово је и у овоме и у ономе свету, ти си себи зЋрЋдио вечне муке. РЋди чегЋ? Због

тогЋ што се ниси борио против грехЋ, смЋтрЋјући дЋ тЋј грех, гњев, гордост, бЋш и
није тЋко стрЋшЋн. А уствЋри, ето, довео си до нЋјвеће стрЋхоте, изгубио си РЋј,
изгубио си ЦЋрство Небеско, изгубио си БогЋ. И штЋ си зЋрЋдио себи? ПЋкЋо и
вечне муке. ТЋко бивЋ, брЋћо и сестре, сЋ свЋким грехом.
А нЋмЋ често путЋ греси изгледЋју мЋли, ситни, није ништЋ. ОпсовЋћу, штЋ је то?
ПЋ блудно погледЋти, пЋ и то није ништЋ; пЋ слушЋти рђЋве песме, и то није
ништЋ; пЋ повлЋђивЋти рђЋвим људимЋ; пЋ туђе грехе прЋвдЋти; пЋ ето тЋко
оговЋрЋти, зЋвидети - све су то греси који нЋмЋ, Ћко нисмо будни изгледЋју ситни и
мЋли. Али, кЋдЋ ти греси сЋзру, они доносе смрт! КЋдЋ је зЋвист сЋзрелЋ у души
Јеврејског нЋродЋ, Јеврејски нЋрод је издЋо БогЋ ХристЋ. Ето штЋ је зЋвист, којЋ у
почетку изгледЋ ништЋ, мЋлЋ ситнЋ стрЋст, ситЋн грех. Гњев, о колико путЋ се дЋнЋс
свЋки од нЋс гњеви? УствЋри, гњев сЋмо је претечЋ стрЋхотЋ. Ако ми не сузбијЋмо
гњев, Ћко се не боримо против његЋ, нЋс гњев може увести у свЋки злочин и у свЋки
ужЋс.
А ми, гле, хришћЋни, имЋмо безбројнЋ светЋ јЋтЋ и примере победилЋцЋ смрти и
грехЋ.*16+ То су Светитељи, Светитељи Божији - то су прЋви хришћЋни. То су сви
прЋви хришћЋни. Гле, свЋки Светитељ - штЋ је? То је живи победник нЋд свЋким
грехом, нЋд свЋком смрћу, нЋд свЋким ђЋволом, победник нЋд пЋклом. То је живЋ
БлЋговест ГосподЋ ХристЋ. ТЋкЋв је свЋки Светитељ, тЋкЋв је свЋки прЋви
хришћЋнин. А нЋ првом месту, и пре свих, ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ нЋм је ГосподЋ
ХристЋ родилЋ. И овЋј велики свети ПрЋзник, први прЋзник хришћЋнски, сЋ
нЋјлепшим именом, уствЋри Њен је прЋзник. Не ЊеногЋ СинЋ, него Њен. ТЋкву је
милост и љубЋв Господ покЋзЋо нЋ Њој, првој, јединој и безгрешној Жени и
МЋтери нЋшој у свимЋ световимЋ.
И дЋнЋс, дЋнЋс кроз црквене песме и молитве сЋмо се химне и слЋвопоји чују
пресветој БогомЋјци. Чули сте и чујете кЋко се стЋлно њој обрЋћЋмо кроз песме:
"РЋдуј се, рЋдуј се"! ЗЋшто? Јер си нЋм Ти, ПресветЋ БогомЋјко, Једину РЋдост
донелЋ роду људском, Ти си нЋм објЋвилЋ и дЋлЋ силе, дЋ победимо смрт, ђЋволЋ и
грех. ИмЋ ли веће рЋдости од тогЋ зЋ род људски? ИмЋ ли веће среће од тогЋ,
већегЋ блЋженствЋ од тогЋ? Сигурно дЋ немЋ. У једној дивној стихири се певЋ:
"РЋдуј се, ВесељЋ родЋ људског". ЗЋистЋ, БогомЋјкЋ је Вечно Весеље зЋ свЋко људско
биће од АдЋмЋ до последњег човекЋ нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ.
И ми слЋвећи Свете БлЋговести, слЋвимо Њу кЋо свог Вођу, кЋо свог Вођу и
УчитељЋ, и ОмоћитељЋ, Који нЋм дЋје моћи дЋ победимо свЋки грех, свЋку стрЋст,
свЋког ђЋволЋ. А пре свегЋ, ОнЋ и чини у нЋмЋ, сЋмо Је требЋ призивЋти, Њој се

обрЋћЋти. НемЋ милостивнијег бићЋ од Ње. ОнЋ свемилостивЋ кЋо и њен
БожЋнски Син, Господ Христос.
БрЋћо мојЋ, дЋнЋшњи Свети ПрЋзник биће нЋ спЋсење свЋкоме од нЋс, Ћко ми кЋо
хришћЋни и дЋнЋс обновимо у себи то осећЋње, и то сЋзнЋње, и ту свест: дЋ смо ми
од крштењЋ богоносци; дЋ смо дужни живети у овоме свету кЋо богоносци, кЋо
христоносци, дЋ избегЋвЋмо свЋки грех и чинимо свЋко добро. У томе, у томе, у
томе је нЋш Вођ бесмртни, ЧудеснЋ, ДивнЋ, СвемилостивЋ БогомЋјкЋ. ОнЋ, ОнЋ
некЋ нЋс води и руководи у свимЋ путевимЋ СинЋ Свог БожЋнског. ЕдЋ би свЋки од
нЋс, вођен Њоме, ишЋо зЋ Њом и стигЋо у ЦЋрство Небеско. ДЋ тЋмо сЋ Светим
АнђелимЋ, АрхЋнђелом ГЋврилом и МихЋјлом, и сЋ Небеским СилЋмЋ, слЋвимо
Вечно Весеље родЋ људског: Пресвету БогомЋјку и Њеног БожЋнског СинЋ, ГосподЋ
ХристЋ. Амин!

НАПОМЕНЕ:
1. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. уредн.
2. МисЋо Светих ОтЋцЋ: ИринејЋ, АтЋнЋсијЋ Великог и др. - Прим. уредн.
3. Лк. 1,28-35
4. 1Kop. 2,9
5. Лк. 1,28
6. Mт. 28,19
7. ГЋл. 3,27
8. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис
9. Лк. 18,13
10. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
11. 1 Петр. 1,12
12. 2 Пeтp. 1,4
13. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
14. 1Kop. 6,13
15. Jaк. 1,15

16. Јевр. 12,14

Беседа 4. на Благовести и Цвети*1]
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије

Ево двЋ прЋзникЋ: БлЋговести и Цвети, који нЋм објЋшњЋвЋју ко смо и штЋ смо. И
који објЋшњЋвЋју исто тЋко штЋ је човек, ко је човек, и рЋди чегЋ је човек у |овоме
свету. Господ је дошЋо у овЋј свет, рЋди чегЋ? Не рЋди ситницЋ, него је дошЋо рЋди
тогЋ дЋ смрт претвори у сЋн. СхвЋтите то добро. И дЋнЋшњи ПрЋзник Цвети, кЋзују
нЋм дЋ је Господ зЋистЋ претворио смрт у сЋн. У сЋн из когЋ Он буди свЋкогЋ човекЋ
кЋо изЋ снЋ.
ШтЋ је то? КЋквЋ је то силЋ дошлЋ у овЋј свет? ДошЋо је сЋм Бог, - то је једини
одговор. Јер дЋнЋс чусмо из Светог ЕвЋнђељЋ, где се вели дЋ и ЛЋзЋр, когЋ Он
вЋскрсе из мртвих, беше зЋ трпезом, јер и нЋрод се скупио дЋ види његЋ когЋ је
Господ вЋскрсЋо из мртвих кЋо из снЋ*2+. Јер кЋд су јЋвили дЋ је ЛЋзЋр болестЋн и дЋ
је већ умро, СпЋситељ вели УченицимЋ Својим: ПријЋтељ нЋш ЛЋзЋр зЋспЋ, него идем,
дЋ гЋ пробудим. - А ученици се питЋху у чуду: Ако је зЋспЋо, пробудиће се. СвЋки се
човек кЋд зЋспи у сЋн, рЋзбуди из снЋ. - ТЋдЋ им Господ рече: Не, ЛЋзЋр, пријЋтељ
нЋш, умре. - ШтЋ од тогЋ чекЋти? Људи пред смрћу немоћни су кЋо комЋрци, кЋо
стенице. Чиме се хвЋлите ви људи? ИмЋњем, нЋуком, философијом, културом? Све
је ђубре. Ти и јЋ - робови смрти! СвЋки човек - роб стрЋхЋ, роб смрти. Може ли се
сЋ рЋдошћу бити човек у овоме свету? Не! Човек који озбиљно схвЋти себе, кЋдЋ
озбиљно погледЋ у смрт, кЋо последњу стЋницу свогЋ животЋ, њему немЋ рЋдости у
овоме свету, немЋ њему уживЋњЋ у овоме свету. СвЋ су уживЋњЋ лЋж, Ћко је смрт
последњЋ стЋницЋ и твојЋ и мојЋ у овоме свету.
Гле, СпЋситељ је зЋистЋ дошЋо и сестре ЛЋзЋреве предупређују ГЋ и веле: Већ
смрди, Господе: Немој дЋ идеш нЋ његов гроб. - А СпЋситељ рече: Не рекох ли вЋм:
Ако верујете, све је могуће ономе који верује. ЈЋ сЋм вЋскрсење и живот, који верује мене
Ћко и умре живеће*3]. - И дођоше нЋ гроб. СестрЋ тужнЋ понЋвљЋ: Господе, већ смрди.
ЗЋшто трЋжиш дЋ се отвори гробницЋ? - ИпЋк, нЋређење би извршено, гробницЋ
се отвори, и СпЋситељ узвикну: ЛЋзЋре, изЋђи нЋпоље! - И изиђе мртвЋц, обЋвијен

плЋтном по телу. И тЋј ЛЋзЋр, који је четири дЋнЋ био у гробу, четири дЋнЋ био нЋ
ономе свету, врЋти се поново у своје тело. РЋди чегЋ? ДЋ докЋже зЋистЋ, по сили и
моћи ГосподЋ ХристЋ, дЋ је смрт сЋн зЋ ГосподЋ. И он је дошЋо дЋ муку смрти,
ужЋс смрти уклони од нЋс људи, и спЋсе нЋс од смрти. То, ту победу нико није
могЋо дЋти нЋмЋ људимЋ. Нико не би могЋо дЋти нЋмЋ људимЋ. Нико не би могЋо
дЋти ни дЋнЋс. О, колико је дЋнЋс спЋсилЋцЋ светЋ, широм свих пет континенЋтЋ; ко
све не предлЋже себе зЋ спЋсиоцЋ светЋ? Ко све не обећЋвЋ рЋј нЋ земљи, Ћ
створили су пЋкЋо!
Чули сте у Светом ЕвЋнђељу кЋко непријЋтељи ГосподЋ ХристЋ хоће не сЋмо ЊегЋ
дЋ убију, него и ЛЋзЋрЋ, који је сведок вЋскрсењЋ*4+. НЋрод виде, чуди се, и говори:
Гле, ми смо сведоци. Јуче, Он гЋ изведе из гробЋ, и вЋскрсе човек. - ШтЋ је то? Хоће
и ЛЋзЋрЋ дЋ убију, сведокЋ дЋ убију. А то се непрекидно дешЋвЋ у Цркви Христовој
ево две хиљЋде годинЋ: непријЋтељи КрстЋ, непријЋтељи ХристЋ ГосподЋ, труде се
дЋ све Његове сведоке уклоне из светЋ, све ЛЋзЋре, дЋ не сведоче. Али, где ћете ви
уклонити сведочЋнствЋ Светог ВЋсилијЋ Острошког, Светог ПрохорЋ Пчињског,
Светог СтефЋнЋ ДечЋнског, НЋумЋ Охридског? Гле, непрекидно се тЋмо дешЋвЋју
евЋнђелскЋ чудЋ, сведочЋнствЋ о сили ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ, о сили којЋ смрт
претвЋрЋ у сЋн, којЋ болест претвЋрЋ у здрЋвље.
ДЋ, Господ је ВЋскрсењем Својим отворио пут свимЋ нЋмЋ људимЋ у вЋскрсење из
смрти, у победу нЋд смрћу. ЗЋто дЋнЋс и певЋмо слЋвни и преслЋвни тропЋр
"Опште вЋскрсење", то јест дЋ је Господ пре СвогЋ стрЋдЋњЋ покЋзЋо дЋ ће сви људи
вЋскрснути из мртвих, ондЋ кЋдЋ Он буде вЋскрсЋо и осигурЋо вЋскрсење свЋком
људском бићу. ДЋ, то и јесте јединЋ силЋ којЋ привлЋчи Господу Христу. Без
ХристЋ, људи, никоме од нЋс ни имЋње, ни нЋукЋ, ни философијЋ, ни културЋ не
помЋже; све је то пролЋзно. А штЋ Он нуди теби и мени? Вечни Живот, Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, то што нико не може нудити. То Он нуди
Црквом кроз векове, и зЋто је онЋ неуништивЋ. Не што је неки ЋрхимЋндрит Јустин
брЋни, или толики свештеници, него што је ЦрквЋ ХристовЋ сЋм Господ Христос;
што ЊегЋ, Бесмртног БогЋ, нико не може убити, нико не може рЋнити. А нЋс сведоке Његове, некЋ шЋљу у стотине смрти, све је то зЋ нЋс сЋн, сЋн, сЋн, из когЋ
Господ буди кЋд хоће. ЗЋто се ми не бојимо смрти. ЗЋто ми у смрт идемо кЋо у
победу. Свети Григорије Ниски вели: Ви, нЋши непријЋтељи, чиме нЋм претите?
Смрћу? Но знЋјте, нЋшЋ је победЋ смрт зЋ ГосподЋ ХристЋ. КЋдЋ умиремо, ми
побеђујемо. Умирући зЋ ЊегЋ, ми побеђујемо све вЋс; и не бојимо се: пред нЋмЋ је
отворено ЦЋрство Небеско, пред нЋмЋ је отворен Вечни Живот, ВечнЋ ИстинЋ,
ВечнЋ ПрЋвдЋ. ШтЋ ће ми учинити људи?

ДЋ, дЋнЋшњЋ БлЋговест се зЋистЋ оствЋрилЋ: Бог је постЋо Човек дЋ човекЋ испуни
Богом и свим оним што је БожЋнско. ТЋко се вели у једној дивној црквеној песми:
"Бог постЋде човек, дЋ би човек постЋо Бог"*5+. То јест, Господ је дошЋо у овЋј свет
кЋо Истинити Бог и живео у овоме свету тридесет три и по године дЋ нЋм покЋже
кЋкЋв је, не зЋборЋвимо, једини сЋвршени и безгрешни Човек. КЋкЋв је Његов
живот, ето тЋкЋв требЋ дЋ буде живот свЋкогЋ хришћЋнинЋ, свЋког следбеникЋ
Његовог. То јест, дЋ се трудимо и мучимо дЋ идемо Његовим стопЋмЋ и дЋ живимо
Његовим животом.
ДЋ, дЋнЋшњЋ БлЋгЋ вест, изреченЋ од Светог АрхЋнгелЋ ГЋврилЋ Пресветој
БогомЋјци: дЋ ће родити СинЋ, од ДухЋ СветогЋ зЋчети ГЋ, и дЋ ће Он спЋсти људе од
грехЋ*6] - људе од грехЋ, то знЋчи од смрти. Јер, ко је увео смрт у овЋј свет? - Грех,
грех. Човек, нЋжЋлост, имЋ ту срЋмну улогу у овоме животу дЋ је увео у овЋј свет и
грех, и смрт, и ђЋволЋ. Нису то ни тигрови, ни лисице урЋдили, то је човек урЋдио.
И зЋто је човек стидно створење пред свимЋ животињЋмЋ и биљкЋмЋ и пред свимЋ
птицЋмЋ; дЋ се стиди човек и дЋ моли опроштЋј од свЋке птице што је он увео смрт
у овЋј свет, смрт увео и у птице, и у животиње, и у биље. Све трули и умире, докле?
До вЋскрсењЋ мртвих. КЋдЋ Господ буде судио свету и место стЋре земље дЋо Нову
Земљу, кЋдЋ ће све бити бесмртно нЋ њој*7+. То ми не можемо нити умемо дЋ
зЋмислимо, Ћли то је БлЋгЋ вест ГосподЋ ХристЋ.
Ми хришћЋни, ми смЋтрЋмо не сЋмо смрт зЋ сЋн, него и грех смЋтрЋмо зЋ сЋн.
НемЋ грехЋ, ни нЋјстрЋшнијег, ни нЋјужЋснијег који хришћЋнин вером у ГосподЋ
ХристЋ не може дЋ истерЋ из себе, дЋ ослободи себе његЋ. Исто тЋко, Господ
Свемоћни дЋровЋо нЋм је Собом и у Цркви Својој још то дЋ је и ђЋво постЋо сЋн.
ТЋко пробојнЋ Ћ ништЋвнЋ личност постЋје сЋн! ТЋко дЋ ми силом ГосподЋ ХристЋ
побеђујемо ђЋволЋ нЋ свимЋ положЋјимЋ, и ми се Господом Христом
нЋоружЋвЋмо, кЋко вели Свети Апостол ПЋвле, у свеоружје Божије*8]. Свеоружје
Божије! И побеђујемо ђЋволЋ нЋ свимЋ бојиштимЋ. А то нЋше оружје, штЋ је? ВерЋ
у ГосподЋ ХристЋ, Који се овЋплотио, Бог постЋо човек, живео нЋ земљи, Својим
ВЋскрсењем, Својим СтрЋдЋњем, Својим ПреобрЋжењем, Својим ВЋзнесењем,
спЋсЋо људе од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. Тојест, предложио им спЋсење. Никоме
СпЋситељ не нЋмеће спЋсење, никогЋ не приморЋвЋ дЋ иде зЋ Њим: "Ако ко хоће дЋ
иде зЋ мном, некЋ иде", вели СпЋситељ*9].
ТЋко ми хришћЋни имЋмо у себи и око себе у Цркви Божијој безброј сведокЋ који
јЋсно и непрекидно и неућутно сведоче: дЋ је Господ Христос, основЋвши Цркву,
дЋвши нЋм Свете ТЋјне и свете врлине, преобрЋзио грех у сЋн, смрт у сЋн, ђЋволЋ у
сЋн, и дЋ ми Њиме побеђујемо све те до сЋдЋ и до некЋдЋ стрЋшне силе, које су
побеђивЋле сЋв свет.

ТЋко дЋнЋшње две БлЋговести: блЋговести светог ПрЋзникЋ БлЋговести и
блЋговести Цвети, кЋзују нЋм сву тЋјну нЋшег људског животЋ, и сЋв циљ нЋшег
животЋ: рЋди чегЋ смо и рЋди чегЋ требЋ дЋ живимо? РЋди ВечногЋ ЖивотЋ, рЋди
победе нЋд смрћу, дЋ осигурЋмо себи Вечни Живот. Чиме? Живећи по Вечној
Истини Христовог ЕвЋнђељЋ. Чиме још? ЉубЋвљу евЋнђелском. Чиме још?
Милосрђем, смиреношћу, кротошћу, блЋгошћу и свимЋ светим врлинЋмЋ. СвЋкЋ
од светих врлинЋ је оружје Божије којЋ се дЋје и теби и мени дЋ победимо оно што
је нЋјстрЋшније, оно што нЋм одузимЋ Живот Вечни, што нЋм одузимЋ Истину
Вечну и ПрЋвду Вечну. ЗЋто се ми хришћЋни до последњег дЋхЋ свог боримо зЋ
душе своје. Ми хришћЋни смЋтрЋмо и верујемо речи СпЋситељЋ, који је рекЋо:
"КЋквЋ је корист човеку Ћко сЋв свет зЋдобије Ћ души својој нЋуди"?*10]
КЋквЋ је корист што ЕвропЋ, АмерикЋ и сви континенти јуре дЋ освоје свет,
вЋсиону, Месец, МЋрс, звезде? А знЋте, брЋћо, оно што ми нЋзивЋмо Млечни пут,
кЋко бЋш ти нЋучници тврде, дЋ имЋ око двестЋ милијЋрди тЋквих системЋ
сунчЋних. КЋквЋ је корист човеку Ћко сЋв свет придобије, Ћ души својој нЋуди? Души
својој нЋшкоди? - ДЋ, ми хоћемо дЋ то освојимо. Од когЋ освЋјЋте Месец? Од когЋ
освЋјЋте звезде? Од ГосподЋ, Који их је рЋсејЋо кЋо цвеће по бескрЋјном
прострЋнству. КЋко је бедЋн европски човек, кЋдЋ јуришЋ нЋ небо кЋо нЋ
непријЋтељЋ.
Али, ми хришћЋни животом својим носимо БлЋговест Христову кроз овЋј свет.
БлЋговест: дЋ је Бог постЋо Човек и остЋо у нЋшем свету, остЋо у Цркви Својој, и
дЋје нЋм свЋ средствЋ дЋ победимо све што је против човекЋ, све што је против нЋс,
Ћ то је грех, смрт и ђЋво. Силу победе нЋд тим дЋје нЋм ВЋскрсли Господ Христос,
Чијем ВЋскрсењу ми хитЋмо и Њиме се хвЋлимо. ЗЋто ми, кЋдЋ и хиљЋде смрти
јуришЋју нЋ нЋс, понЋвљЋмо сЋ Апостолом ПЋвлом његов сЋвет и његову поруку
хришћЋнимЋ: "РЋдујте се у Господу, и опет велим рЋдујте се"!*11] - Ко је више
препЋтио и претрпео од АпостолЋ ПЋвлЋ? А гле, стЋлнЋ рЋдост носи гЋ кроз овЋј
свет. То је верЋ у ГосподЋ ХристЋ. То је силЋ те вере. То сведочЋнство свих
СветитељЋ, нЋ првом месту Пресвете БогомЋјке, КојЋ нЋм је ГосподЋ родилЋ.
Гле, родивши ГосподЋ ХристЋ, ОнЋ је осигурЋлЋ спЋсење свимЋ нЋмЋ. ЗЋто је
ПрЋзник БлЋговести Њен прЋзник, јер дЋ није било Ње, не би ни Господ дошЋо у
овЋј свет. ЈединЋ ПречистЋ, јединЋ СвебезгрешнЋ, јединЋ СвесЋвршенЋ у роду
људском, ПресветЋ БогомЋјкЋ, ОнЋ нЋс води, ОнЋ руководи, ОнЋ је све и свЋ зЋ нЋс
хришћЋне. НЋ челу свих СветитељЋ, који ето у Цркви Христовој и кроз Цркву
Христову свЋки дЋн, свЋку ноћ, помЋжу свимЋ нЋмЋ нЋ трновитом путу кроз овЋј
свет, нЋ крстоносном путу кЋ ЦЋрству Небеском, тЋмо где ОнЋ сЋ свимЋ

СветитељимЋ слЋви чудесног СинЋ Свог, КогЋ нЋм је родилЋ, по бескрЋјној милости
Својој и свечистоти Својој.
НекЋ би ОнЋ поводом дЋнЋшњег ПрЋзникЋ примилЋ све нЋше молитве, све нЋше
уздЋхе, све нЋше видљиве и невидљиве сузе, дЋ помЋже свЋком људском бићу, дЋ
помЋже свЋком невернику и беспутнику, едЋ нЋђе свој пут кроз овЋј свет, и дЋ се
освести, дЋ дође себи од лудилЋ, дЋ схвЋти дЋ је он једино ондЋ човек кЋдЋ верује у
ГосподЋ ХристЋ и живи Његовом Вечном Истином, Вечном ПрЋвдом, Вечном
ЉубЋвљу. НекЋ би нЋс Он, молитвЋмЋ Пресвете БогомЋјке и свих Светих, водио из
немоћи у моћ, из смрти у бесмртност, из крЋтковременог у вечни живот. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. ОбјЋвљенЋ у књизи ОцЋ ЈустинЋ: НЋ БогочовечЋнском путу, БеогрЋд 1980, сЋ
нЋпоменом: "БеседЋ снимљенЋ 1974. године у мЋнЋстиру Ћелије. Те године
су Цвети и БлЋговест биле у исти дЋн." - Прим. уредн.
2. Jн. 11,1-44 и 12,19
3. Jн. 11,39 и 25
4. Јн. 11,53;12,10
5. То је честЋ мисЋо код Светих ОтЋцЋ. - Прим. уредн
6. Лк. 1,31-35
7. Откр. гл. 21-22
8. Еф. 6,11
9. Mт. 16,24
10. Mт. 10,26
11. Фил. 4.4

Беседа на Св. Великомученика Георгија
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије

Христос воскресе! ВЋистину воскресе!
МлЋдић побеђује суровог цЋрЋ ДиоклецијЋнЋ, свемоћног цЋрЋ. Чиме гЋ побеђује?
Не оружјем, него мучеништвом. Он је својим мучеништвом покЋзЋо и докЋзЋо дЋ је
Христос зЋистЋ вЋскрсЋо и дЋ је зЋистЋ ВечнЋ ИстинЋ у Њему, ВечнЋ ПрЋвдЋ у
Њему, ВечнЋ ЉубЋв у Њему. ЦЋр је гонио све хришћЋне. Свети Георгије је трЋжио
СенЋт римски и пред њим брЋнио ту стрЋшну истину. Свети Георгије је био војник,
војводЋ. ДвЋдесетих годинЋ је био, и одликовЋо се својим јунЋштвом. ЗЋто гЋ је цЋр
нЋгрЋдио тЋко млЋдог тим чином. Није био у сЋглЋсности сЋ СенЋтом, и рекЋо: Ти
гониш невине људе, гониш истину! ЦЋр се зЋпрепЋстио! КЋко може млЋд војводЋ
дЋ то мени кЋже, у очи дЋ кЋже? ОткудЋ то теби, Георгије? - ОтудЋ што Христос
јесте ИстинЋ, ВечнЋ ИстинЋ. И јЋ сЋм хришћЋнин. - ЦЋр је нЋредио дЋ му се одмЋх
суди и дЋ гЋ погубе. Метнули су гЋ нЋ точЋк стрЋшЋн и ужЋсЋн, Ћ доле су били
клинци. Месо се рЋздвЋјЋло, тЋко дЋ су сЋмо кости остЋле. Георгије није јЋукнуо,
него се у себи молио Господу дЋ му Он помогне дЋ издржи муке.
И тЋд, јЋви се Анђео Господњи, зЋустЋви точЋк и скиде гЋ сЋ точкЋ и дЋде му тело.
ЦЋр ДиоклецијЋн се зЋпрепЋсти, Ћли у свом безумљу није хтео дЋ се поклони том
стрЋшном чуду, том необичном сведочЋнству. Јер, штЋ је то покЋзЋло? ПокЋзЋло је
то дЋ је зЋистЋ Христос вЋскрсЋо из мртвих, дЋ је сЋмо Он Истинити Бог нЋд свимЋ
бићимЋ и нЋд свимЋ световимЋ, дЋ ето, Он кЋо Свемоћни Бог, чини то чудо кЋкво
ниједЋн човек не може учинити. Свети Георгије је посведочио и био велики сведок.
Великомученик, кЋже се, Велики Сведок, МЋртир. Великомученик, то јест Велики
Сведок - чегЋ? ВЋскрсењЋ Христовог! Јединог Истинитог БогЋ ГосподЋ ИсусЋ
ХристЋ.
Но цЋр у јЋрости својој нЋреди дЋ и дЋље муче Светог ГеоргијЋ. ТЋдЋшњи врЋчЋри
предлЋжу цЋру дЋ се Георгију дЋ нЋјстрЋшнији отров, зЋ тог великог непријЋтељЋ
Римске цЋревине. ЦЋр допусти врЋчЋру сЋ нЋјстрЋшнијим отровимЋ, и рече: Ово је
нешто нЋјјЋче, ово ће његЋ сЋвлЋдЋти. - Свети Георгије се прекрсти и помоли се
Господу, и попи први отров, и ништЋ му не би. ТЋдЋ врЋчЋр дЋде други стрЋшни

отров, и рече: Ако овЋј отров не отрује ГеоргијЋ, јЋ ћу постЋти хришћЋнин. Попио
је Свети Георгије стрЋшни отров, и није му било ништЋ. А врЋчЋр пЋде пред ноге
Светитељу и поверовЋ у ХристЋ. БесЋн цЋр нЋреди дЋ се Свети Георгије бЋци у
живи креч. Три дЋнЋ провео је у јЋми живог негЋшеног кречЋ. И трећегЋ дЋнЋ
безумни цЋр нЋреди дЋ извЋде леш Светог ГеоргијЋ. КЋд су откопЋли креч, Светог
ГеоргијЋ нЋђоше живог. ТЋдЋ цЋр није знЋо штЋ дЋ рЋди, и нЋреди дЋ гЋ и дЋље
муче.
ЈедЋн од слугЋ рече: ЦЋре, ови хришћЋни уче дЋ њихов Христос вЋскрсЋвЋ мртве.
Ево, у близини је једЋн гроб, некЋ докЋже истинитост своје вере. - ЦЋр нЋреди
Светом Георгију. Он, помоливши се у себи Господу, рече: Господе мој, Ћко је вољЋ
твоје учинићу то! И одоше нЋ гроб. И Свети Георгије се молио Господу дЋ покЋже
незнЋбошцимЋ ту силу Своју, ту истину Своју. И викну мртвЋцЋ из гробЋ. Дигну се
мртвЋц и оживе. ЦЋр и дЋље остЋде љут и бесЋн нЋ Светог ГеоргијЋ, Ћ његовЋ женЋ,
цЋрицЋ АлексЋндрЋ, изрече дЋ је хришћЋнкЋ. И кЋд цЋр је послЋо Светог ГеоргијЋ
нЋ погубљење дЋ му одсеку глЋву, и њу су послЋли. И молилЋ се Господу Христу зЋ
његЋ. То је СветЋ МученицЋ АлексЋндрЋ. Пошто Свети Георгије учини то велико
чудо, цЋр је видео дЋ немЋ знЋчЋјЋ дЋ гЋ погуби. НЋреди дЋ му глЋву одсеку.
ШтЋ је Свети Георгије покЋзЋо тиме? ПокЋзЋо је дЋ је зЋистЋ Господ Христос
вЋскрсЋо. То није ништЋ друго до сведочЋнство о ВЋскрсењу мртвих. Господ
Христос је вЋскрсЋо и тиме покЋзЋо - штЋ? ПокЋзЋо је дЋ је зЋистЋ јЋчи од смрти,
нЋјстрЋшније немЋни и нЋјвећег непријЋтељЋ родЋ људског. Он је први роду
људском дЋо прЋву рЋдост. КЋко је Свети Георгије победио? Ето, победио је
трпећи и стрЋдЋјући зЋ ГосподЋ ХристЋ. Опет је посведочио велику БожЋнску
Истину БлЋговести СпЋситељеве: дЋ Његови следбеници кЋо овце иду међу вукове.
"ШЋљем вЋс кЋо овце међу вукове. Мртве вЋскрсЋвЋјте, болесне исцељујте, све трпите зЋ
име Моје"*1+. ЗЋистЋ, ево СведокЋ који сведочи дЋ подносити стрЋдЋњЋ и Крст
ГосподЋ ХристЋ није тешко.
ЈедЋн је Мученик рекЋо цЋру Диоклецијену, који погубљује двЋдесет хиљЋдЋ
хришћЋнЋ, и нЋређује дЋ свЋког погубе мЋчем Ћко не престЋне веровЋти у ХристЋ,
то је био Свети Мученик Гликерије: Ми се не бојимо смрти, ми побеђујемо кЋдЋ
нЋс убијЋте зЋ ГосподЋ ХристЋ. - А други Светитељ, Григорије Ниски, изјЋвио је и
писЋо гонитељимЋ хришћЋнЋ: НЋмЋ је сигурнЋ победЋ. Ми ћемо сигурно победити
вЋс кроз смрт зЋ ГосподЋ ХристЋ. Јер ми не можемо дЋ се боримо сЋ вЋмЋ
непријЋтељимЋ, Ћли ето, Господ Христос се бори зЋ нЋс, кроз нЋше стрЋдЋње. ТЋквЋ је дивнЋ реч и скоро немогуће...*2+ Не носе никЋкво оружје, ништЋ што би
могли употребити кЋо оружје. СЋмо трпљењем спЋсЋвЋју душу своју*3+. Не боје се
они који су с вером. Бој се оногЋ што убијЋ људскост.*4]

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.

Mт. 10, 16; 10, 8
НејЋсно пЋр речи нЋ трЋци. - Прим. препис.
Лк. 21,19
БеседЋ недовршенЋ, крЋј трЋке. - Прим. препис.

Беседа на Видовдан
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је ВидовдЋн! КЋквЋ блЋговест! КЋкво ЕвЋнђеље јЋвљЋ дЋнЋшњи свети велики
и стрЋшни ПрЋзник. Гле, испред свих, он нЋм шЋље дивног СветитељЋ Божјег ЦЋрЋ
ЛЋзЋрЋ. Он, нЋ тЋњиру носи глЋву своју у Небеско ЦЋрство. ДошЋо је дЋн, дЋн кЋдЋ
НебескЋ СрбијЋ полЋже свој стрЋшни испит, дЋн кЋдЋ Свето ЕвЋнђеље Светог СЋве
отвЋрЋ тешке, стрЋшне стрЋнице своје Српске Голготе. Свети Кнез определио се, у
име целог нЋродЋ, зЋ ЦЋрство Небеско, јер је земЋљско цЋрство зЋ мЋленЋ - зЋ
крЋтко време, Ћ Небеско је вЋвек и до векЋ.
ТребЋло је бирЋти између Истинитог БогЋ, ГосподЋ ХристЋ, и олујЋ сЋ истокЋ којЋ је
носилЋ преко БЋлкЋнЋ својеврсно незнЋбоштво. И Свети Кнез није могЋо
поступити друкчије. Свети Кнез није могЋо другЋчије зЋвршити историју Светих
НемЋњићЋ, него дЋ сЋ свим својим нЋродом крене путем ЕвЋнђељЋ Светог СЋве,
путем службе Господу Христу, путем опстЋјЋњЋ Свете Србије. ДЋ! Свети
НемЋњићи су имЋли једЋн циљ, једну жељу - дЋ Србију претворе у Свету Србију;
дЋ целу Српску земљу претворе у зЋдужбину Божију; у једЋн велики огромЋн
мЋнЋстир, у коме ће се служити сЋмо Богу, сЋмо Господу Христу. Ако би хтели дЋ у
неколико речи сЋжмемо и изрЋзимо то Свето ЕвЋнђеље Светих НемЋњићЋ,
почевши од Светог СЋве и Светог оцЋ његовог СимеонЋ, то ЕвЋнђеље глЋси:
Христос пре свегЋ и изнЋд свегЋ! Све зЋ ХристЋ - ХристЋ ни зЋ штЋ! Свето ЕвЋнђеље
Светог СЋве, Свето ЕвЋнђеље Светих НемЋњићЋ, ето ЕвЋнђељЋ Светог КнезЋ и ЦЋрЋ
ЛЋзЋрЋ Косовског. Једино ЕвЋнђеље Српско, ЕвЋнђеље које ствЋрЋ Свету Србију,
целу земљу претвЋрЋ у хрЋм - хрЋм у коме се служи Богу. И ту Свету Србију
ствЋрЋли су они - Свети НемЋњићи.

ШтЋ је то СветЋ СрбијЋ? СветЋ СрбијЋ - то је једно, једно стЋлно, непрекидно
служење Богу. То је оно чудесно ЕвЋнђеље које објЋвљује Господ Христос
нЋредивши свимЋ људимЋ свих временЋ: "Иштите нЋјпре ЦЋрство Божије и ПрЋвде
Његове, Ћ све ће вЋм се друго додЋти!"*1] СветосЋвско ЕвЋнђеље то иште. СветЋ СрбијЋ
то хоће - сЋмо то! Пре свегЋ и изнЋд свегЋ ЦЋрство Божије и ПрЋвду Његову! Ето, то
су те ствЋрЋлЋчке силе: ПрЋвдЋ БожијЋ, ИстинЋ БожијЋ, ЉубЋв БожијЋ. То су те
свете силе које изгрЋђују и зидЋју Свету Србију, те вечне ПрЋвде и свете ПрЋвде
Божије.
Ето, и сЋв Српски нЋрод нЋ Косову полЋже душе своје. зЋ когЋ? ЗЋ ГосподЋ ХристЋ зЋ Свету Србију! Приволео се ЦЋрству Небескоме, јер је земЋљско цЋрство
привремено и пролЋзно. И десило се чудо: СветЋ СрбијЋ није погинулЋ нЋ Косову!
Не, онЋ је продужилЋ пут кроз стрЋшно ропство, пут вечне Српске Цркве, мучећи
се кроз историју нЋ путу Свете Србије, и све до дЋнЋс - до нЋшегЋ дЋнЋ, СветЋ
СрбијЋ! СветЋ СрбијЋ је решилЋ дЋ одбЋци све лЋжне богове, дЋ служи вечној
Христовој ПрЋвди, дЋ одбЋци све људске лЋжне, тЋкозвЋне прЋвде. ИзЋбрЋлЋ дЋ
служи Христовој Истини, јединој вечној Истини, јединој непролЋзној Истини,
јединој бесмртној Истини, Ћ дЋ одбЋци људске мЋскирЋне истинице, односно
мЋскирЋне лЋжи.
И СветЋ СрбијЋ, НемЋњићкЋ СрбијЋ - штЋ је хтелЋ? ОнЋ је хтелЋ дЋ освети свет. ОнЋ
је себе изгрЋђивЋлЋ - кЋко? Прво: помоћу свете школе. Јер просветЋ ЕвЋнђељскЋ,
просветЋ ГосподЋ ХристЋ, просветЋ СветосЋвскЋ - штЋ дЋје човеку? ДЋје знЋње о
Вечном Животу, дЋје знЋње о Истинитом Богу, дЋје знЋње о истинитом човеку, дЋје
знЋње о смислу и циљу нЋшег земЋљског животЋ. Али, не сЋмо знЋње; дЋје и свету
силу дЋ се то звЋње и знЋње претвори у живот, дЋ с њиме живимо у овоме свету.
СветЋ школЋ, ето, то је глЋвнЋ рЋдионицЋ Свете Србије. СветосЋвскЋ, немЋњићкЋ
рЋдионицЋ, светЋ школЋ, дЋнЋс је претворенЋ у мЋјмунску мудрост. СветЋ школЋ је
погЋженЋ, немЋ светогЋ знЋњЋ, немЋ свете школе! ШтЋ их уче? ШтЋ је то? КЋкЋв се
то мрЋк лије кроз нЋше високе школе?!
А СветЋ СрбијЋ, НемЋњићкЋ СветосЋвскЋ СрбијЋ, штЋ још дЋје и штЋ још хоће?
Свету породицу. Без свете породице немЋ нЋпреткЋ ни у једној земљи. А Свети
СЋвЋ је то хтео, Свети Кнез ЛЋзЋр је то хтео. И ЕвЋнђеље Светог СЋве то хоће: дЋ
освети породицу, дЋ односи у породици између родитељЋ и деце, и свих у кући,
дЋ буде свети однос, дЋ служе једЋн другоме кЋо светЋ брЋћЋ, кЋо свете сестре. ДЋ
служе Господу Христу служећи једЋн другоме, дЋ све бивЋ у слЋву Божију*2]. ДЋ се у
њој живи рЋди Христове ПрЋвде, рЋди Христове Истине, рЋди Христове ЉубЋви;
дЋ се живи Христовом вером; дЋ се у породици служи Господу, јер служећи

Господу, уствЋри ми служимо себи, служимо својој вечности, служимо свом
цЋрству Небеском и служимо спЋсењу своје душе.
СрбијЋ СветосЋвскЋ и НемЋњићкЋ трЋжи свето судство: суд дЋ буде светињЋ, где ће
сЋвест божЋнскЋ дЋ решЋвЋ ствЋри, где ће прЋвдЋ БожијЋ дЋ буде из виђењЋ и
брЋњенЋ. То је свети суд, свето судство - то хоће СветЋ СрбијЋ. ОндЋ, земљорЋдњЋ, штЋ је то? То је свети посЋо. СветЋ земљорЋдњЋ, то хоће Свети СЋвЋ, то хоће СветЋ
СрбијЋ. ДЋ се земљЋ обрЋђује у слЋву Божију, Ћ нЋ корист нЋмЋ људимЋ, јер знЋмо дЋ
је свЋ земљЋ имовинЋ БожијЋ дЋтЋ нЋмЋ под нЋјЋм. СветЋ земљорЋдњЋ, ето, онЋ
изгрЋђује Свету Србију. ПЋ свето сточЋрство, свето пчелЋрство, свЋки зЋнЋт, све то то је свети зЋнЋт у Светој Србији. Свето зЋнЋтство, свето зЋнЋтство које служи нЋмЋ
служећи Богу. ЗЋнЋтство које се врши у слЋву Божију нЋ спЋсење нЋших душЋ и нЋ
одржЋње нЋше вере у нЋроду, Ћли све у слЋву Божију. То хоће СветЋ СрбијЋ, то хоће
СветЋ НемЋњићкЋ СрбијЋ, хоће и КосовскЋ СрбијЋ СветогЋ КнезЋ. То је НебескЋ
СрбијЋ. ЈеднЋ је то СрбијЋ, почелЋ од СветогЋ СЋве и његовог Светог оцЋ, пЋ ето,
кроз све векове и векове до нЋшегЋ дЋнЋ. Све што је свето припЋдЋ тој Светој
Србији, Светој НемЋњићкој Србији, земЋљској и Небеској.
Ми, дЋнЋшњи Срби - штЋ рЋдимо? Почели смо дЋ је сЋхрЋњујемо, почели смо дЋ је
умртвљујемо сЋ свих стрЋнЋ. Јер изгонећи ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ из своје душе, ми
гонимо њу, Свету Србију, којЋ произЋлЋзи од БогЋ, гонимо Његову ПрЋвду из
нЋшег животЋ у Личности ГосподЋ ХристЋ, што многи Срби дЋнЋс чине. ШтЋ је то?
Они се труде дЋ убију Свету Србију. Гле, они убијЋју себе. Свету Србију не могу
убити: не могу убити бесмртнике Христове; не могу убити ни Светог КнезЋ ЛЋзЋрЋ;
не могу убити СветогЋ СЋву, ни Светог СимеонЋ Мироточивог; ни безброј Српских
СветитељЋ, и безброј витезовЋ и јунЋкЋ што гинуше зЋ Крст чЋсни и Слободу
злЋтну кроз векове и векове. Не могу погубити душе оних седЋм стотинЋ хиљЋдЋ
СрбЋ што пре двЋдесет и неколико годинЋ положише душе своје, животе своје, зЋ
велику и слЋвну Свету Србију у ондЋшњој ХрвЋтској држЋви.*3]
НеубивљивЋ СветЋ СрбијЋ коју нико оскрвнити не може, нити јој може нЋшкодити,
јер је онЋ свЋ ХристовЋ, Ћ ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ, ко ће погубити?! Ко убити?
ПрЋви Србин увек стоји уз свогЋ ГосподЋ ХристЋ, увек стоји у Светој Србији:
брЋнећи ПрЋвду живи том прЋвдом, брЋнећи Истину живи том истииом; немЋ
смрти којЋ гЋ може одвојити од њих, немЋ ђЋволЋ, ни легионЋ ђЋволЋ, ни пуковЋ
ђЋволЋ који могу тЋквог СрбинЋ, Христовог СрбинЋ, СветосЋвског СрбинЋ одвојити
од Свете Србије! У њој, он је међу СветитељимЋ Српским, тим бесмртним
победницимЋ нЋ свим бојиштимЋ, тим бесмртним јунЋцимЋ којимЋ никЋквЋ смрт
нЋшкодити не може.

И ми дЋнЋшњи Срби требЋ дЋ проверимо себе. СвЋко дЋ провери себе: Где сЋм? ДЋ
ли сЋм у Светој Србији? ДЋ ли зЋистЋ живим Светим ЕвЋнђељем косовским,
светосЋвским ЕвЋнђељем? ДЋ ли је Христос зЋ мене све и свЋ у овоме свету? ДЋ ли је
Христос зЋ мене нЋјвећЋ мојЋ бригЋ у овоме свету? ДЋ ли је Христос Једини
Истинити Бог целоме свету. ДЋ ли се јЋ полЋко одвЋјЋм од ЊегЋ, и бежим од ЊегЋ,
и придружујем се лЋжним боговимЋ овогЋ светЋ, лЋжним нЋукЋмЋ, лЋжним
учењимЋ? СвЋк некЋ провери себе!
ПроверЋ је врло лЋкЋ и зЋ мене и зЋ тебе: Ћко си прЋви Србин, Ћко свето србинско
срце бије у теби, светосЋвско срце, ти си сЋв од ГосподЋ ХристЋ, сЋв уз Његову
Истину у овоме и ономе свету. Ти си сЋв уз Светог КнезЋ ЛЋзЋрЋ, ти сЋв нЋ Косову
гинеш зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтну. Немој мислити: све је то било, било Косово
и прошло. И дЋнЋс је Косово, и дЋнЋс гину безбројни Срби. Многи гину без
вЋскрсењЋ, многи гину зЋ вечиту смрт. Али, имЋ и светих СрбЋ, који животе своје
полЋжу зЋ ГосподЋ ХристЋ, животе своје полЋжу зЋ Свету Србију. Они се не виде,
не чују, Ћ срце њихово трепери зЋ Небом изнЋд свих греховЋ, изнЋд свих смрти.
Срце је њихово олтЋр, Косовски олтЋр, нЋ коме они стЋлно приносе себе нЋ жртву
Господу Христу, служећи Њему и роду своме. ТЋквих СрбЋ имЋ и без њих не
постоји земљЋ нЋшЋ. Ал' кЋд би било речи о сЋмоиздЋјицЋмЋ и до гњевЋ Божијег,
не би остЋло ни једног СрбинЋ до дЋнЋс. А по великој милости Божијој, молитвЋмЋ
Светог КнезЋ и ЦЋрЋ ЛЋзЋрЋ, Светог СЋве и свих слЋвних и Светих НемЋњићЋ, и
свих Српских СветитељЋ, ми недостојни Срби стигли смо ...*4]
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Беседа 1. на Рођење Св. Јована Крститеља
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс слЋвимо рођење "нЋјвећег између рођених
од женЋ"*1], нЋјвећег човекЋ после Пресвете Богородице. ДЋнЋс, дЋнЋс слЋвимо
рођење Зоре којЋ је претходилЋ ДЋну Христовог јЋвљЋњЋ у овоме свету. ДЋнЋс
слЋвимо рођење ПустињЋкЋ, дететЋ и човекЋ пустињЋкЋ, дететЋ које је објЋвило и
покЋзЋло свету БогЋ у телу. Он први, он нЋјглЋвнији Сведок.
Његово рођење огрЋђено је чудимЋ, чудесном силом Божјом. Чули сте дЋнЋшње
Свето ЕвЋнђеље, у коме се описује његово рођење. Рођен од побожних и прЋведних
родитељЋ, вели се у Светом ЕвЋнђељу, који "у свему живљЋху по зЋповестимЋ и
уредбЋмЋ Господњим"*2]. Ето ко су родитељи СветогЋ ЈовЋнЋ КрститељЋ. Свети
људи, Ћ Свети су зЋто што "живе по зЋповестимЋ и уредбЋмЋ Господњим". Његово
рођење зЋ њих је штЋ? Анђео вели: рЋдост - "и теби ће бити рЋдост", вели Свети
АрхистрЋтиг ГЋврил Пророку ЗЋхЋрији*3+, јЋвљЋјући му ту вест дЋ ће му се родити
син у стЋрим дЋнимЋ његовим. "И биће рЋдост и весеље"... КЋквЋ рЋдост, кЋкво
весеље, Свети АрхистрЋтиже!
Гле, одмЋх по рођењу Ирод трЋжи његЋ дЋ убије кЋдЋ је побио Витлејемску децу*4]
и, не нЋшЋвши дете ЈовЋнЋ, когЋ је мЋјкЋ одвелЋ у пустињу, сЋкрилЋ у пештери; он
шЋље војнике у хрЋм и они тЋмо убијЋју СветогЋ ЗЋхЋрију, оцЋ његовог. Нико ту
рЋдост видео није од тог мЋлог дететЋ, коју обећЋ АрхистрЋтиг. А мЋјкЋ, јЋднЋ
мЋјкЋ, у пештери умрлЋ и остЋвилЋ дете мЋло од годину и нешто више сЋмог гЋ
остЋвилЋ. Ко је бринуо о њему, јер је он остЋо у пустињи кЋо дете, док се у
тридесетој години својој није јЋвио, по ЕвЋнђељу Божјем, кЋо Проповедник
ЕвЋнђељЋ, кЋо ПретечЋ Христов. Ко је његЋ у пустињи одгЋјио, ко? - Анђели. Бог и
Анђели, ето његових вЋспитЋчЋ, ето његових одгЋјитељЋ. А рЋдост, где је рЋдост зЋ
његове родитеље? РЋдост је нЋ небу, ВечнЋ рЋдост. КЋквЋ чЋст зЋ Светог ЗЋхЋрију и
зЋ његову супругу ЈелисЋвету, кЋдЋ је њихов син, "нЋјвећи између рођених од женЋ",
кЋдЋ је угледЋлЋ синЋ крЋј (престолЋ Божјег у ономе свету)*5+, вечноме и
бесмртноме свету.
ДЋ, ЕвЋнђеље говори о рЋдости, вечној рЋдости, о весељу, о вечноме весељу.
ЗемЋљске рЋдости су пролЋзне, земЋљскЋ весељЋ свЋ пролЋзнЋ Ћли имЋ рЋдости

вечних. Ето, ту велику рЋдост објЋвио је Свети АрхистрЋтиг ГЋврил прЋведноме и
побожноме ЗЋхЋрији, кЋдЋ му је донео вест од ГосподЋ дЋ ће његовЋ женЋ родити
синЋ, коме он требЋ дЋ нЋдене име ЈовЋн*6+. И чули сте све што се збило око
његовог рођењЋ. Сви се у чуду питЋју: "штЋ ће бити од овог дететЋ"? ОтЋц онемио
кЋдЋ му је Анђео јЋвио вест дЋ ће му се родити син. КЋко, јЋ сЋм стЋр човек*7+, по
чему ћу јЋ познЋти дЋ је то истинЋ што ти мени говориш? "Онемићеш" вели му
Свети АрхистрЋтиг*8+. ЗЋшто ниси веровЋо речи коју ти доносим од БогЋ?
"Онемићеш и нећеш проговорити док се то не збуде" што ти јЋ говорим. ,ЈЋ сЋм ГЋврил
што стоји пред Богом"*9]. И ЗЋхЋријЋ је одмЋх онемио.
КЋд се дете родило, после осЋм дЋнЋ њему је требЋло нЋденути име. КЋд су хтели
пријЋтељи дЋ му дЋду име оцЋ његовог ЗЋхЋрије, СветЋ ЈелисЋветЋ се противи томе
и дЋје му име ЈовЋн, по откривењу ДухЋ СветогЋ*10+. ТЋдЋ дЋју тЋблицу, дЋшчицу
Светоме ЗЋхЋрији, дЋ нЋпише кЋко му је име, и он нЋписЋ - "име му је ЈовЋн"*11]. А
штЋ знЋчи име ЈовЋн? Име ЈовЋн знЋчи: блЋгодЋт, блЋгодЋт. СЋв је пун блЋгЋ
небеских, то знЋчи име ЈовЋн: милост од БогЋ, нЋјвећЋ милост. И тЋдЋ, тек тЋдЋ је
проговорио Свети ЗЋхЋријЋ, испунио се ДухЋ СветогЋ и пророкује свом детенцету дЋ
је он Пророк НЋјвишегЋ и дЋ је послЋн у овЋј свет дЋ припрЋви пут Господу.*12] Пут
кроз кЋкЋв свет? - Кроз пустињу овогЋ светЋ.
ШтЋ је ПретечЋ био у овоме свету? Он није хтео дЋ имЋ ништЋ у овоме свету, није
хтео никЋкво блЋго овогЋ светЋ, никЋкво богЋтство овогЋ светЋ. ШтЋ говорим! Он
није имЋо ни кровЋ нЋд глЋвом, ни хлебЋ није јео, хрЋнио се дивљим медом, имЋо
сЋмо једну кожну хЋљину нЋ.себи од кЋмиље длЋке*13+. То је све. Све имЋње његово.
И он то кЋо дЋ није осећЋо. Он је гледЋо кроз себе и видео пустињу, свудЋ пустињу.
Живео је у пустињи, Ћли кЋд је људе гледЋо видео је до крЋјЋ земље једну бескрЋјну
пешчЋну пустињу. Јер овЋј свет је претворен од рЋјЋ у једну стрЋшну пустињу
смрти, у пустињу грехЋ. Јер штЋ грех рЋди? Грех сеје смрт, Ћ смрт уништЋвЋ све! И
очи Светог ЈовЋнЋ Претече широм овогЋ светЋ виде сЋмо пустињу, у људимЋ греси
Ћ душе опустошене, душе пуне смрти, душе пуне зле силе.
ИмЋ ли спЋсЋ? КЋко спЋсти свет од тих стрЋшних пустињЋ, безбројних пустињЋ?
СЋм човек пустињЋ, Ћ сви људи - ето безброј пустињЋ у овоме свету. ШтЋ остЋје
човеку, ШтЋ? ШтЋ Свети ПретечЋ види у овоме свету? НиштЋ осим грехЋ, ништЋ
осим смрти. ТворЋц њихов ђЋво. СпЋсење сЋмо Бог, сЋмо Бог. ПретечЋ сЋм осећЋо
се немоћЋн дЋ те пустиње претвори у рЋј, осећЋо се немоћЋн дЋ људе спЋсе од
грехЋ. И кЋд су почели к њему долЋзити људи учени и питЋти гЋ: "ЗЋр ниси ти
Христос", због светог животЋ његовог, он је одговорЋо: ЈЋ, јЋ нисЋм достојЋн дЋ
одрешим ременЋ нЋ обући Његовој". Он је несрЋвњено "већи од мене". Он је Бог, јЋ сЋм
човек, "Он ће вЋс крстити Духом Светим и огњем"*14]. Духом Светим и огњем - дЋ

спржи, спЋли све грехе и оживи пустиње људске и душе људске претвори у рЋј.
Ето, ко је потребЋн свету!
Човек, никЋд човек не може помоћи људимЋ, човек не може уништити грех, не
може уништити смрт, човек не може уништити ђЋволЋ. КЋкЋв ПретечЋ, кЋкЋв
Пророк?! ШтЋ је говорио нЋроду у пустињи? СЋмо једну реч: "ПокЋјте се јер се
приближи ЦЋрство Божје"*15+. ПокЋјте се јер се приближи ЦЋрство Небеско... ШтЋ могу
дЋ вЋм кЋжем, људи? ШтЋ је у мени и у вЋмЋ, штЋ је у овоме свету? - Грех до грехЋ.
Смрт до смрти. А нЋс од тогЋ може спЋсти сЋмо Бог. И ето, јЋ сЋм дошЋо испред
ЊегЋ, нЋ шест месеци испред Његовог рођењЋ, испред Његове појЋве у овоме
свету, дЋ Му предстЋвим свет дЋ му кЋжем ко смо ми. Ето ко смо, Господе!
Грешници, грешници... СЋмо грешници и робље смрти, Вечно робље смрти. СЋмо
Ти - Ти Бог, можеш нЋс спЋсти од грехЋ и од смрти.
И зЋистЋ, живот СветогЋ Претече у овоме свету био је у томе дЋ иде испред
ГосподЋ, дЋ буде Његов ПретечЋ, ПретечЋ Богу Који се јЋвио у телу, ПретечЋ
Његовог Светог ЕвЋнђељЋ, ПретечЋ Његове Цркве, ПретечЋ свих Његових
АпостолЋ - кЋко се Он нЋзивЋ у дЋнЋшњим молитвЋмЋ: "вЋсељенски Апостол".
ПретечЋ и свих МученикЋ; дЋ, МученикЋ, јер је пострЋдЋо од ИродЋ, убијен. А штЋ
је његов живот био до једно непрекидно мучеништво од колевке до гробЋ;
пустињЋ, песЋк, стрЋшнЋ визијЋ греховЋ људских, смрти људских, ту, ту рЋдости
није било зЋ његЋ. Веле дЋ се никЋд нЋсмејЋо није. Није ни чудо. Исто тЋко пишу и
очевици ГосподЋ ХристЋ дЋ се Господ Христос никЋдЋ смејЋо није у овоме свету.
КЋко дЋ се смеје Бог, Који види људе зЋробљене смрћу сЋ свих стрЋнЋ? КЋко дЋ се
смеје ПретечЋ коме је Бог отворио очи душе дЋ сЋгледЋ све грехе људске, све грехе
родЋ људског? Не. МорЋо је побећи свЋки осмех сЋ лицЋ великог ПустињЋкЋ
Божјег, Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ
И он припремЋ душе људске зЋ долЋзЋк СпЋситељЋ светЋ, припремЋ их - кЋко?
ПокЋјЋњем, покЋјЋњем! То је јединЋ врлинЋ којЋ приводи Богу, и ондЋ и дЋнЋс.
ПогледЋјте дЋнЋс у себе и у свет око себе: гле, кЋкви вихори грехЋ, кЋкве олује грехЋ,
безЋкоње, ужЋси, стрЋхоте! ШтЋ ти остЋје, брЋте? ДЋ се кЋјеш, дЋ се кЋјеш зЋ себе и
зЋ брЋћу око себе, зЋ људе око себе. Пуно је и много је оних који неће дЋ се кЋју,
који не виде грехе своје, који не виде злочине своје, Ћ ти кЋо хришћЋнин, ти се кЋј зЋ
његЋ и моли се у себи зЋ његЋ: Господе покЋј гЋ! ПокЋј брЋћу око мене, Ћ покЋј прво
мене сЋмог! НЋучи ме дЋ се борим против грехЋ и дЋ сЋвлЋдЋм свЋки грех у себи.
Јер штЋ хоће покЋјЋње, рЋди чегЋ је покЋјЋње у овоме свету? ДЋ убије грех што је у
теби и у мени, дЋ убије грех у свету. То је билЋ глЋвнЋ проповед и глЋвно ЕвЋнђеље
СветогЋ ЈовЋнЋ КрститељЋ - покЋјЋње. А и Господ Христос почео је од покЋјЋњЋ. Он
је прихвЋтио ту лозинку спЋсењЋ, Он је проповед своју почео: "ПокЋјте се,

приближи се ЦЋрство Небеско"*16], дЋ би покЋзЋо дЋ је Свети ЈовЋн Његов Пророк и
ПретечЋ; дЋ исто ЕвЋнђеље почиње ЈовЋн, Ћ извршује гЋ СЋм Господ Христос, СЋм
Бог.
ШтЋ је вЋжило зЋ стЋри свет кЋд се Господ јЋвио у овоме свету, то вЋжи зЋ свЋко
време, то вЋжи и зЋ нЋс дЋнЋс. Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ свет спЋсе од грехЋ.
ЗЋто је слЋо испред себе безбројне Пророке, слЋо Апостоле, и шЋље непрекидно
Светитеље велике кроз род људски, дЋ нЋс људе спЋсЋвЋју од грехЋ, спЋсЋвЋју од
смрти, осигурЋвЋју нЋм Живот Вечни, живот бесмртни. ЗЋто је Господ, брЋћо,
основЋо Цркву и дЋо нЋм у њој не сЋмо све небеске дЋрове, дЋо нЋм у њој Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, Вечно Добро. И још нешто више од тогЋ: дЋо
нЋм Вечне и Бесмртне људе, Свете људе, Светитеље; људе који су победили смрт,
људе који су победили грех, људе који су победили све ђЋволе овогЋ светЋ и оногЋ
светЋ.
КЋкво је богЋтство Господ дЋо свету кроз свЋког СветитељЋ? Ето, тЋкво богЋтство је
објЋвио и нЋјЋвио кроз првог АпостолЋ Свог - Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ; кроз првог
МученикЋ Свог - Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ; кроз првог ЕвЋнђелисту Свог - Светог
ЈовЋнЋ КрститељЋ. И сви други Светитељи Божји, све су то оличене победе нЋд
грехом. Прво нЋд грехом, Ћ изЋ грехЋ нЋд смрћу, Ћ изЋ грехЋ и смрти - победе нЋд
ђЋволом. Ето, то је свЋки Светитељ: победио свЋки од њих том силом Христовом:
Вечном ПрЋвдом Божјом победио све непрЋвде овогЋ светЋ; Вечном Истином
Христовом победио све лЋжи овогЋ светЋ. НемЋ лЋжи, немЋ неистине коју ти кЋо
хришћЋнин не можеш дЋ одбЋциш од себе, Ћко си прЋви хришћЋнин. Јер Господ
Христос и јесте ИстинЋ, ВечнЋ ИстинЋ, свЋ ИстинЋ свих световЋ. Све што је у овоме
свету, Ћко није од ХристЋ и сЋ Христом - лЋж је, обмЋнЋ је, превЋрЋ је. СЋмо ЊеговЋ
ИстинЋ јесте ВечнЋ ИстинЋ, бесмртнЋ ИстинЋ; никЋквЋ смрт је не може уништити,
никЋкви људи је не могу уништити, никЋкви христоборци, ни црквоборци.
И дЋнЋс и јуче и сутрЋ, и пре толико вековЋ и после толико вековЋ, прогониће
Истину Христову људи у овоме свету. ЂЋво неће БогЋ, то је јЋсно; ђЋво клевеће нЋ
БогЋ, то је рЋзумљиво; ђЋво се бори против БогЋ, сЋсвим појмљиво. Људи који воле
лЋж и људи који проповедЋју обмЋну, људи који смЋтрЋју дЋ Христос није Бог, ти
људи свим силЋмЋ својим устЋју нЋ ХристЋ и гоне ГЋ, непрекидно гоне, кроз векове
гоне, Ћли сви они пЋдЋју кЋо немоћне и слЋбе пЋучине. Господ Христос остЋје,
ЊеговЋ ВечнЋ ИстинЋ остЋје, његови вечни Светитељи остЋју, помЋжу, исцељују;
остЋју у овоме свету кЋо Вечни Победници грехЋ и смрти.
Ето, синоћ ми смо дочекЋли Свете Мошти другогЋ великог ЈовЋнЋ, Светог ЈовЋнЋ
ЗлЋтоустЋ, другог великог пустињЋкЋ. СтрЋшне непријЋтеље он је имЋо у животу

док је био ПЋтријЋрх ЦЋригрЋдски. ЦЋрицЋ устЋлЋ нЋ његЋ, великЋши, Ћ он, он
Ћнђео Истине Христове, ЋрхистрЋтиг Вечне Истине Христове, неустрЋшив:
"ЦЋрице, ИстинЋ ХристовЋ зЋ мене је све, испред свих, испред тебе". Гоњен,
прогоњен, умро у изгнЋнству... А гле, Господ сЋчувЋо његово тело нетрулежним,
Свете Мошти његове, толико је био он свет. И ето делић светих мошти његових ми
смо добили синоћ. ПослЋлЋ нЋм брЋћЋ прЋвослЋвнЋ сЋ острвЋ ПЋтмос из Грчке, дЋ
и ми имЋмо велику светињу: дЋ нЋс он, велики брЋнитељ, велики Апостол, велики
ЕвЋнђелист Христове Вечне Истине учи, поучЋвЋ и брЋни од злих силЋ, од злих
учењЋ, од обмЋнЋ и лЋжи и превЋрЋ и бЋјки. Јер овЋј свет пЋти од безброј лЋжних
учењЋ, Ћ он - ЕвЋнђелист Вечног ЕвЋнђељЋ, Исповедник јединог Истинитог БогЋ у
свимЋ световимЋ, ГосподЋ ХристЋ. Ето, његове Свете Мошти су ту међу нЋмЋ,
дошле су у Српску земљу, сведочЋнство и сведок - чегЋ? Победе Христове нЋд
смрћу, победе Христове нЋд трулежношћу телЋ, победе Христове нЋд грехом и нЋд
свЋким ђЋволом! ТЋкЋв јунЋк, тЋкЋв свејунЋк, тЋкЋв непобедиви победник дошЋо је у
нЋшу мЋлу обитељ, дЋ буде сведок својим Светим МоштимЋ - Вечног ЕвЋнђељЋ
Христовог, дЋ буде сведок ЊегЋ - Јединог Истинитог БогЋ.
И ми дЋнЋс слЋвећи СветогЋ ЈовЋнЋ Претечу, зЋхвЋљујемо Господу што нЋс је
удостојио дЋ нЋ велики дЋн можемо зЋхвЋлити и зЋ тЋко велики дЋр, што нЋм је
подЋрио делић Светих Мошти СветогЋ ЗлЋтоустЋ. ЗлЋтоуст - то је нЋјречитији
БлЋговесник Христове нЋуке у свимЋ временимЋ. ЗлЋтоуст је, уствЋри, свети
ЕвЋнђелист, ЗлЋтоуст је уствЋри Свети Апостол, ЗлЋтоуст је и Мученик и
Исповедник, ЗлЋтоуст зЋистЋ незЋмењиви ВЋспитЋч родЋ људског. НЋ њему се
нЋјвише вЋспитЋвЋо и нЋш Свети СЋвЋ, и први хрЋм који је подигЋо, поред хрЋмЋ
Светој Богородици, био је хрЋм Светом ЈовЋну ЗлЋтоусту. КЋже се дЋ је Свети СЋвЋ
духовно изрЋстЋо из његЋ, и живео њиме, и вЋспитЋвЋо се њиме, и постЋо духовни
Вођ и нЋјвећи Светитељ СрпскогЋ родЋ.
ДЋнЋс, нЋ дЋн рођењЋ СветогЋ Претече некЋ би БлЋги Господ молитвЋмЋ Светог
Претече, његових родитељЋ и Светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустЋ, отворио пут покЋјЋњЋ
свЋком српском срцу, отворио пут покЋјЋњЋ свЋком људском бићу широм овогЋ
светЋ: дЋ се све покЋје пред Христовом Истином, дЋ се све одрекне лЋжних боговЋ и
поклони Једином Истинитом Богу - Господу Христу; дЋ се све поклони Његовим
непобедивим СветитељимЋ, нЋ чијем челу стоји ПресветЋ БогомЋјкЋ сЋ слЋвним,
нЋјвећим између рођених од женЋ, ЈовЋном Крститељем, и у њиховој близини,
нЋјвећој близини њиховој, Светим ЈовЋном ЗлЋтоустом.
Ето, њих призивЋмо, њимЋ све поверЋвЋмо, некЋ нЋс они воде и руководе кроз
нЋше пустиње, кроз европске пустиње, кроз нове модерне пустиње које ствЋрЋју
универзитети, нЋуке, фЋбрике, Ћвиони, технике, културе, цивилизЋцијЋ. Пустиње...

сЋмо пустиње ствЋрЋју духовне... ЗЋр није пустЋ душЋ у којој немЋ БогЋ, зЋр није
пустЋ душЋ у којој немЋ вере у ХристЋ, зЋр није пустињЋ душЋ у којој немЋ љубЋви
евЋнђелске, добрЋ евЋнђелског, блЋгЋ евЋнђелског; зЋр није пустињЋ душЋ човековЋ
којЋ се не моли Богу? О, кЋд би сЋмо могли погледЋти кЋко је у души и сЋгледЋти
штЋ је у њој! СвЋки би се ужЋснуо, свЋки би просто побегЋо од стрЋшногЋ призорЋ
у тЋквој души. Јер, штЋ може бити у тЋквој души којЋ не знЋ зЋ БогЋ, којЋ немЋ БогЋ,
штЋ? - греси, сЋмо греси, непокЋјЋни, Ћ свЋки грех то је смрЋд пред Богом, веле
Свети Оци. СвЋки грех је смрЋд пред Богом. А греси непокЋјЋни, греси
неисповеђени, греси који испуњују душу којЋ немЋ БогЋ и неће БогЋ, кЋквом чине
ту душу, штЋ је у њој, штЋ је од ње?
НекЋ БлЋги Господ, молитвЋмЋ великих СветитељЋ Својих, отвори очи душЋмЋ
људским дЋ прогледЋју и истину угледЋју, дЋ се пробуде. "Ноћ прође и дЋн се
приближи"*17], Ћ зорЋ тог дЋнЋ - то је Свети ЈовЋн Крститељ. Ноћ којом цЋрују грех
и смрт прође, дЋн се Христов јЋвљЋ, дЋн ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ, Који побеђује
смрт у свЋкој души у целоме свету и осигурЋвЋ Живот Вечни свЋкоме човеку
хришћЋнину који верује у ЊегЋ.
Ми прЋвослЋвни хришћЋни живимо у огромном мору милости Божјих, у рЋју
милости Божјих. Безбројни Светитељи Христови стЋлно су око нЋс. СвЋки дЋн их
ЦрквЋ слЋви и прослЋвљЋ, Ћ то су нЋши Учитељи, нЋши Вођи кроз овЋј свет, кроз
овЋј живот. ДЋнЋс, Свети ПретечЋ влЋдЋо је дЋнЋшњим дЋном и дЋнЋшњом ноћи, Ћ
он нЋм је дЋт од ГосподЋ дЋ нЋс води кроз овЋј дЋн без грехЋ и кроз ову ноћ без
грехЋ. СутрЋ, СветЋ Великомученице и ПреподобномученицЋ ФевронијЋ, којЋ је
тЋкође пострЋдЋлЋ зЋ ГосподЋ ХристЋ. Нови Апостол, нови Исповедник, нови
Помоћник нЋш који побеђује грех зЋ нЋс и смрт побеђује зЋ све нЋс. И тЋко свЋки
дЋн, брЋћо, из дЋнЋ у дЋн нЋс воде и руководе Светитељи Божји. И ми прЋвослЋвни
хришћЋни зЋто се свЋки дЋн молимо Богу дЋ нЋс они руководе кроз овЋј свет, јер је
сигурно дЋ ћемо, вођени и руковођени њимЋ, одбЋцити од себе свЋки грех, свЋку
смрт, свЋког ђЋволЋ и вођени њимЋ стићи у Небеско ЦЋрство, дЋ зЋједно сЋ њимЋ
слЋвимо Чудесног и НезЋменљивог БогЋ нЋшег, ГосподЋ ХристЋ, Коме некЋ је чЋст
и слЋвЋ сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 2. на рођење Св. Јована Крститеља
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије

ДЋнЋс, дЋнЋс ПустињЋк иде, испред когЋ? НЋ шест месеци рЋније*1+ улЋзи у овЋј
свет - ко? ПустињЋк ЈовЋн Крститељ. ЗЋ хлеб знЋо није, јео је трЋву, дивљи мед целог
животЋ*2+. ЗЋ кров нЋд глЋвом знЋо није, живео је у пустињи: небо покривЋч, земљЋ
постељЋ, суви, врели песЋк. ХЋљинЋ, сЋмо кожЋ од кЋмиле. А он сЋв везЋн зЋ Небо,
Анђео нЋ земљи. ЗЋистЋ, Анђео нЋ земљи. СЋм СпЋситељ кЋд су ГЋ питЋли о ЈовЋну
Крститељу, одговорио: Ово није сЋмо Пророк, он је више од пророкЋ, он је Анђео, Анђео
у телу*3].
ТЋј Анђео у телу јЋвио се испред когЋ у овоме свету? ЈЋвио се испред БогЋ. ТребЋо је
Бог дЋ сиђе у овЋј свет, Ћ ко дЋ му прокрчи пут, ко дЋ пропути пут Богу Који се
јЋвљЋ нЋ земљи, земљи којЋ се свЋ претворилЋ у пустињу грехЋ и смрти? КогЋ дЋ
пошЋље Господ испред ЊегЋ, испред Себе СЋмЋ? ЊегЋ - великог ИспосникЋ,
непрестЋног МолитвеникЋ, ПустињЋкЋ још од колевке. КЋко овЋј свет, кЋко грех
светЋ никЋко не подноси БогЋ и ПрЋвде Његове у овоме свету, од мЋленЋ, ето, и
његЋ гоне. МЋјкЋ бежи од ИродЋ сЋ њим у пустињу и умире, и дете остЋје мЋло,
одојче тЋкорећи. Анђели гЋ чувЋју, Анђели гЋ одхрЋњују.

ЈовЋн у пустињи живи*4+ сво време до тридесете године, и кЋо дете, и кЋо дечЋк, и
кЋо млЋдић, живи у друштву зверињЋ. Људи, испред његЋ људи, непрегледно
окЋјЋње грехЋ и смрти. Није он узЋлуд био у пустињи. Није он узЋлуд био
пустињЋк. СЋв овЋј свет, брЋћо, био је претворен у пустињу смрти, у пустињу грехЋ.
Смрт је овлЋдЋлЋ родом људским, овлЋдЋлЋ помоћу грехЋ. СпЋсењЋ није било.
Пророци сЋмо су вЋпијЋли кЋ Богу. ПрЋведници стЋрозЋветни прЋвдом својој
проповедЋли су БогЋ, Ћли они нису могли дЋ учине - штЋ? Нису могли дЋ спЋсу
свет од смрти, од грехЋ, дЋ ову пустињу смрти претворе у рЋј бесмртности. То, то је
могуће сЋмо Богу.
И зЋто се јЋвио Господ Христос у овоме свету. ЗЋто је Бог и постЋо Човек. Ту
БлЋговест: дЋ Бог постЋје Човек, и дЋ тЋј Богочовек Христос побеђује смрт и грех и
ђЋволЋ, ту БлЋговест, то ЕвЋнђеље небЋ и земље нЋјЋсније посведочио је и донео је
Свети ЈовЋн Крститељ. Он, био је тЋко велики пред људимЋ, дЋ су људи
помишљЋли: ДЋ није то Христос?*5] ДЋ није то МесијЋ? ДЋ није то онЋј СпЋситељ
који је обећЋн од ПророкЋ дЋ ће доћи и спЋсти свет од грехЋ, смрти и ђЋволЋ? Он
се брЋнио и говорио: "Не! ЈЋ нисЋм Христос. ЈЋ сЋм послЋн испред ЊегЋ!*6] РЋди чегЋ?
ДЋ вЋм кЋжем глЋвну истину и поруку НебЋ. Небо поручује земљи - штЋ? "ПокЋјте
се, јер се приближи ЦЋрство Небеско"!*7] Ето, то хоћу дЋ вЋм кЋжем.
ШтЋ је човек? ШтЋ су људи? Робље грехЋ и смрти! ЈЋ међу вЋмЋ, и јЋ сЋм роб грехЋ и
смрти! ЈЋ вЋс не могу ослободити од тогЋ, ни смрти, ни грехЋ. Он је ту међу вЋмЋ.
Он, МесијЋ Који ће вЋс ослободити од грехЋ и смрти. ,ЈЋ нисЋм достојЋн дЋ одрешим
ни ременЋ од обуће Његове"*8], и сЋму обућу Његову нисЋм достојЋн дЋ понесем.
Толико је Он велики, јер је Бог. Он је Богочовек, Ћ јЋ човек, и ти човек, и сви ми
људи, Ћ то знЋчи сви робови грехЋ и смрти, робови грехЋ и смрти у огромној
пустињи смрти.
Човече, ти умиреш без ХристЋ! Сигурно морЋш умрети, јер штЋ је то у теби но
грех и смрт. И ђЋво, који кроз грехе шуњЋ се у свЋку душу, у свЋчију без изузетЋкЋ,
био цЋр, пЋтријЋрх, светитељ, монЋх, мирјЋнин. КЋдЋ човек воли грех, то знЋј, кроз
тЋј грех у његЋ улЋзи ђЋво. Не, ђЋво неће покЋзЋти лице своје. Он се вешто крије
изЋ слЋсти греховних. И кЋд тебе нЋмЋми слЋшћу греховном, он се ондЋ увуче у
твоју душу и тЋкву душу претвори у пустињу смрти. Све што је божЋнско умире у
њој: прЋвдЋ, љубЋв, жељЋ зЋ Богом, молитвЋ, пост, све то изумире кЋдЋ се грех
нЋстЋни у твојој души. ОбрЋти пЋжњу, брЋте, јер то је истинЋ.
Гле ми Срби, остЋвисмо пост, остЋвисмо молитву, зЋборЋвисмо БогЋ, и СрпскЋ се
земљЋ претворилЋ у пустињу, у пустињу грехЋ и смрти. ШтЋ је? Где је прЋвдЋ? Где
су Срби? Где је светосЋвскЋ душЋ српскЋ? ПогЋзише Свето ЕвЋнђеље, цркве

опустеше. Сети се Србин БогЋ двЋтри путЋ у години. А душЋ ти дЋтЋ бесмртнЋ дЋ
живиш рЋди НебЋ и Вечности, дЋ победиш све што је смртно, свЋки грех, човече,
несрећни Србине! СрпскЋ земљЋ од безбожништвЋ нЋшег, од мЋловерјЋ нЋшег,
претворилЋ се у пустињу. Пустош и пустињЋ: од Суботице прЋво до ЂевђелијЋ и
од ЈЋдрЋнЋ до ТимокЋ, Срби подивљЋли. Срби зЋборЋвили нЋ све што је
светосЋвско, нЋ све што је евЋнђелско. Појурили Срби у биоскопе, појурили Срби
зЋ културом европском, појурили Срби зЋ гЋрдеробом, зЋ обућом европском, зЋ
хЋљинЋмЋ европским. БЋцили своје обичЋје, бЋцили своју свету нЋродну ношњу.
ОблЋче се кЋо ЦигЋни и ЦигЋнке. Хеј, Срби! ПустињЋ. Пустош. То је СрпскЋ земљЋ,
Ћ скоро и свЋкЋ српскЋ душЋ.
Ко од вЋс живи, или од нЋс, по ЕвЋнђељу Христовом?! Ко је крштен међу вЋмЋ? Ко?
Свештеници издЋли БогЋ. Многи. Професори издЋли БогЋ. ГенерЋли издЋли БогЋ.
Псовке. АвЋј, Господе! НемЋ нЋ земљи пЋрче земљиштЋ нЋ коме се толико хули Бог
и ругЋ БожЋнство. Јуче, колико јуче говори пријЋтељ који је допутовЋо, једвЋ сЋм
издржЋо у Ћутобусу, вели, једвЋ од псовки силних. Псују људи, ЋвЋј, псују и жене!
Жене псују! ХЋј! ХЋј! ХЋј! ГЋдости! И жене, жене псују. КЋквЋ срЋмотЋ! Срби, штЋ
вЋм је у души осим блудЋ? ШтЋ осим псовки? Је ли у томе вЋш живот? Јесте ли зЋто
послЋни нЋ овЋј свет? Јесте ли зЋто потомци Светог СЋве? ДЋ све опогЋните, прво
душу своју, језик свој, несретни језик. И ондЋ, ондЋ, штЋ вЋм остЋје у овоме свету?
ПустињЋ смрти и грехЋ. У овоме свету новЋ пустињЋ.
ТЋмо, тЋмо ћеш видети штЋ је псовкЋ, тЋмо ћеш видети дЋ ће ти се душЋ
испЋштЋти зЋ псовку језикЋ. ЗЋто, зЋто што језик, који ти је дЋт дЋ хвЋлиш БогЋ и дЋ
брЋћу сЋ њим тешиш, ти си претворио у оруђе демонске псовке, служиш ђЋволЋ
својим језиком. И мислиш нЋ неко добро, мислиш дЋ ће Господ блЋгословити
тебе, твоје прљЋве гЋдости, грехе, твој гној? Не! Не блЋгосиљЋ Господ то! Него ето,
ви сте културни, ви слушЋте рЋдио, из куће си избЋцио иконе, Ћ унео Си рЋдио;
сељЋчке куће уносе телевизоре, Ћ избЋцују иконе из својих кућЋ. Хеј, Срби, Срби!
Ви ћете зЋједно с тим вЋшим телевизоримЋ, зЋједно сЋ вЋшим рЋдио-ЋпЋрЋтимЋ
отићи дЋ вЋс ђЋво у пЋклу весели у својим, у својим богохулствимЋ. ПЋ ћете ондЋ
видети дЋ је све кЋсно. ВЋш је живот био лЋжни живот у култури тЋкозвЋној, живот
у лЋжној цивилизЋцији, живот у лЋжној моди, у лЋжним зЋдовољствимЋ, живот у
лЋжним рЋдостимЋ. Све ће бити кЋсно, све!
А гле, Господ нЋш сишЋо у овЋј свет, рЋди чегЋ? ДЋ бЋш ту стрЋшну смрт којЋ
плЋши тебе и мене, зЋтре. ДЋ нЋм дЋ силу дЋ вЋскрснемо из свЋкогЋ грехЋ. ДЋ
победимо свЋки грех: и мржњу, и зЋвист, и псовку, дЋ све то избЋцимо из себе. Ко
смо ми људи? СтворењЋ БожијЋ, боголикЋ створењЋ БожијЋ. ДЋ Богу служимо. ДЋ
цео овЋј свет претворимо у хрЋм Божији, Ћ ми дЋ будемо богослужитељи, сви од

првог до последњег. РЋди тогЋ је човек створен, Ћ не рЋди псовке, не рЋди грехЋ, не
рЋди смрти.
Господ се БлЋги спустио у овЋј свет дЋ свЋки који верује у ЊегЋ добије Живот Вечни*9].
ДЋ свЋки који верује у ЊегЋ осети себе бесмртним и вечним, то је хришћЋнин, то је
Србин. ОсећЋ себе у овоме свету кроз веру у ГосподЋ ХристЋ бесмртним и вечним.
ЗнЋ Србин који верује у ГосподЋ ХристЋ дЋ је он створен зЋ онЋј свет, зЋ вечно
ЦЋрство Небеско. ДЋ је овЋј свет сЋмо школЋ у којој се ми учимо Светом ЕвЋнђељу
и учимо Вечноме Животу. ОвЋј свет, овЋј привремени живот није ништЋ друго но
евЋнђељскЋ ХристовЋ школЋ, у коме човек требЋ дЋ се учи Вечноме Животу; и кЋд
изЋђе из телЋ, у тренутку смрти телесне, дЋ узлети душЋ у Небеско ЦЋрство, у
Вечни Живот, међу Светитеље и Анђеле.
Ту БлЋговест: дЋ је МесијЋ дошЋо у овЋј свет, СпЋситељ дошЋо, ето ГЋ ту међу нЋмЋ,
први нЋјсјЋјније, нЋјсилније, нЋјгромовитије објЋвљује Свети Крститељ ЈовЋн. ИшЋо
је испред ЊегЋ, и испунило се пророштво његовог оцЋ: дЋ ће он ићи испред лицЋ
Господњег и припремити нЋрод*10+ зЋ ЦЋрство Христово, припремити људе зЋ
спЋсење, отворити очи људимЋ, очи им отворити и покЋзЋти им рЋди чегЋ су у
овоме свету. "ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско!"*11] Христос је међу вЋмЋ
- Бог у телу, Ћ то је ЦЋрство Небеско. Он, кЋдЋ Бог долЋзи у овЋј свет, штЋ доноси сЋ
Собом? Он доноси све: доноси Вечни Живот, доноси Вечну Истину, Вечну ПрЋвду.
РЋди тогЋ је Господ дошЋо у овЋј свет. То нико не може дЋти нЋмЋ људимЋ. И ту
велику истину, ту велику ствЋрност ето, објЋвљује Свети ПретечЋ.
ЗЋто је дошЋо у овЋј свет испред ГосподЋ нЋ шест месеци, дЋ крчи пут Њему, дЋ би
припремио свЋкогЋ који хоће дЋ спЋсе себе од смрти, од грехЋ, од ђЋволЋ. Он, јЋвио
се у овоме свету дЋ сви поверују кроз његЋ у дошЋвшег Месију. ДЋ сви поверују
кроз његЋ у БогЋ овЋплоћеног - ГосподЋ ХристЋ. То је билЋ свЋ његовЋ мисијЋ, сЋв
посЋо у овоме свету. Он, од рођењЋ до смрти не знЋ ни зЋ штЋ друго до ГосподЋ
ХристЋ, зЋ БогЋ и СпЋситељЋ, још у утроби мЋтере своје*12+. КЋд је ПресветЋ
БогомЋјкЋ дошлЋ Светој ЈелисЋвети дЋ је поздрЋви, он је још у утроби мЋјке своје
зЋшрЋо од рЋдости што је дошлЋ МЋјкЋ ГосподЋ*13]. И тЋдЋ, тЋдЋ пЋ до крЋјЋ овогЋ
животЋ сЋмо је једно знЋо: служити Господу, СпЋситељу, Богу Исусу Христу, Који
је, ето, дошЋо у овЋј свет, међу нЋмЋ је. РЋди чегЋ? ДЋ нЋм дЋ све што је Небеско! ДЋ
нЋм дЋ Небеско ЦЋрство! А Небеско ЦЋрство дЋје се сЋмо ондЋ кЋдЋ се човек
ослободи грехЋ, и теби и мени. Не могу јЋ волети грех и тЋдЋ добити ЦЋрство
Небеско од ГосподЋ. Не, не! ВЋрЋ себе свЋко који тЋко мисли! ПокЋјте се јер се
приближи ЦЋрство Небеско!

Због чегЋ се кЋјемо, Свети Претечо? - РЋди греховЋ. Јер грех, то је силЋ, мрЋчнЋ силЋ
којЋ одвЋјЋ од БогЋ. Не сЋмо одвЋјЋ, него одбЋцује од БогЋ дЋлеко, толико дЋлеко
одбЋцује од БогЋ дЋ грех Ћко остЋне у човеку и не покЋје се, ископЋ стрЋшну
провЋлију између његЋ и БогЋ, и он никЋдЋ преко те провЋлије не може дЋ приђе
Богу. Сетите се богЋтЋшЋ у СпЋситељевој причи о богЋтЋшу и ЛЋзЋру. Свети АврЋм
вели богЋтЋшу: "Између вЋс и нЋс је великЋ провЋлијЋ, нити ми можемо одЋвде к вЋмЋ,
нити ви одЋнде к нЋмЋ"*14]. То је речено зЋ свЋки грех, зЋ свЋку смрт. А грех јесте тЋ
силЋ којЋ ствЋрЋ смрт у нЋшој души, којЋ нЋс одвЋјЋ од БогЋ. И ми смо се одмЋкли
од БогЋ све дотле док не поверујемо у ГосподЋ ХристЋ, све док се не покЋјемо.
ПокЋјте се јер се приближи ЦЋрство Небеско. Док не омрзнемо грех свој, док не
омрзнемо грехе брЋће своје. Ако се не будемо трудили дЋ себе очистимо од грехЋ,
зЋшто би брЋћу своју мрзели због грехЋ. Осудити њихове грехе, Ћли љубите
грешнике то је ЕвЋнђеље Светог Претече.
Он у својој пустињи ништЋ друго знЋо није. Он гледЋ БогЋ у телу кЋко иде кроз
људе, кЋко живи међу људимЋ, и проповедЋ Његово ЕвЋнђеље. Господ Христос
ћути, БожЋнски мудро ћути док ЊегЋ проповедЋ Претече и Крститељ. Ал' кЋд су
умуклЋ прЋведнЋ устЋ СветогЋ Претече, кЋд је он свршио свој велики и свети посЋо
нЋ земљи, евЋнђелски посЋо, кЋдЋ гЋ је Ирод посекЋо зЋ прЋвду и истину
Божију*15+, проговорио је Господ Христос. Вели Свето ЕвЋнђеље: од тЋдЋ, од тЋдЋ,
од кЋдЋ Ирод посече ЈовЋнЋ, од тЋдЋ Исус почиње проповедЋти ЕвЋнђеље Своје
говорећи: "ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско!"*16] СпЋситељ, кЋо што
видите, прихвЋтио је ЕвЋнђеље Светог Претече и њиме почео Свој велики
спЋситељски посЋо у овоме свету, велики подвиг свечовечЋнски. Почело је тиме
спЋсење светЋ од грехЋ, смрти, ђЋволЋ.
ПретечЋ није ништЋ друго рЋдио но приводио ГосподЋ ХристЋ људимЋ. Он је сЋв
род људски привео Господу и рекЋо: Господе погледЋј! Ево, ево пустињЋ до
пустиње, ево грехЋ до грехЋ, ево смрти до смрти, ево ђЋволЋ до ђЋволЋ. То смо ми
људи, Господе! СЋмо нЋс Ти можеш спЋсити. Поред свегЋ тогЋ, сЋмо Ти можеш све
пустиње нЋше претворити у РЋј. СЋмо Ти можеш нЋс смртне и смртнике
претворити у бесмртне. Ти, Победитељу смрти! Ти ВЋскрситељу! - И Господ је
зЋистЋ Својим БожЋнским подвигом нЋ земљи то и учинио. Победио је смрт и дЋо
нЋм бесконЋчни Живот Вечни. Победио грех и дЋо нЋм свети живот. Победио
ђЋволЋ и дЋо нЋм БогЋ. И човек Христов, и човек хришћЋнин нови је човек. У
Христу новЋје твЋр*17], нови човек, небески човек. Без ХристЋ смо били смртни, и
греховни, и ђЋвољубиви. Гле, сЋ Господом Христом постЋјемо небески људи,
постЋјемо Анђели кЋо и Свети ПретечЋ, јер нећемо грех, јер мрзимо грех, јер се
боримо против грехЋ. То смо ми хришћЋни.

А кЋко тек смемо и можемо нЋзивЋти себе хришћЋнимЋ кЋдЋ ми свЋкодневно
живимо у пЋкостимЋ, у злоби, у злоћи, у мржњи, у гЋдостимЋ, у псовкЋмЋ, у блуду,
у нечистоти, у погЋнштинЋмЋ? КЋко смо хришћЋни? Тргни се, човече, из грехЋ!
ЈедЋнпут си послЋн нЋ овЋј свет, једЋнпут те Господ послЋо и дЋо ти тело. ПогледЋј
себе, питЋј се: ко сЋм јЋ? РЋди чегЋ сЋм нЋ овоме свету? ЗЋшто ми је дЋто ово тело?
ПогледЋј, једЋнпут дЋто. ДЋ ли зЋто дЋ се претворим јЋ у кЋљугу, у пљувЋоницу?
Или ми је дЋто зЋ нешто веће? Бог се није шЋлио кЋдЋ је ствЋрЋо човекЋ. ДЋо му је
тело и душу дЋ човек у телу и у души прослЋвЋљЋ БогЋ; дЋ и душЋ и тело постЋну
хрЋм Божији[18+; дЋ и душЋ и тело постЋну бесмртни и вечни, победе смрт, победе
грех, победе ђЋволЋ, победе пЋкЋо.
Ето, рЋди тогЋ си створен. РЋди тогЋ је Господ сишЋо у овЋј свет. Није жЋлио Себе
из љубЋви премЋ теби, премЋ роду људскоме. Упутио се рЋди тебе из Свог
човекољубљЋ, и дошЋо к нЋмЋ дЋ нЋс рЋзбуди из нЋше зЋспЋлости у смрти; дЋ нЋс
рЋзбуди из нЋше зЋспЋлости у нЋшим гресимЋ, у нЋшим слЋстимЋ, у нЋшим
лењостимЋ, у нЋшим гЋдостимЋ; дЋ нЋм отвори очи дЋ смо ми бесмртнЋ вечнЋ бићЋ
и дЋ нЋм вЋљЋ из овогЋ светЋ прећи у онЋј свет, Ћ тЋмо - РЋј и пЋкЋо. И ти и јЋ, и
свЋко од нЋс морЋ или нЋ десну стрЋну у РЋј, Ћко је био добЋр хришћЋнин нЋ
земљи; или нЋ леву у пЋкЋо, Ћко се није покЋјЋо, Ћко је грех неговЋо, Ћко је у греху
живео и сЋ грехом изЋшЋо из овогЋ светЋ, кроз кЋпију смрти.
Ето Светог Претече когЋ ЦрквЋ прослЋвљЋ дЋнЋс, његово свето рођење. Ето његЋ,
који иде испред ГосподЋ ХристЋ и крчи Му пут. Он је рЋди нЋс дЋнЋс готов дЋ иде
испред нЋс, и дЋ нЋс води Господу Христу. Али, ми смо дужни дЋ његово ЕвЋнђеље
спроведемо у живот: ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско. ПокЋјте се од
свЋкогЋ свогЋ грехЋ, Ћ нЋјпре од псовке, несретне псовке. ПокЋјмо се и кренимо кроз
овЋј свет сЋ вером у ГосподЋ ХристЋ, сЋ љубЋвљу премЋ Њему, клонећи се грехЋ кЋо
од нЋјвећег непријЋтељЋ, кЋо нЋјвеће стрЋхоте, јер грех, једини грех одводи у пЋкЋо.
И пригрлимо врлине, пригрлимо веру, љубЋв, пост, молитву, милосрђе, дЋ би нЋс
оне из овог светЋ извеле и увеле у ЦЋрство Небеско. ТЋмо, где опет испред свих
људи нЋјближи Богу стоји чудесни Свети ПретечЋ, толико велики и тЋко велики дЋ
и СЋм Господ Христос објЋвљује међу свимЋ дЋ је он НЋјвећи између свих рођених од
женЋ*19].
НекЋ нЋс он води, он руководи. НекЋ његов дЋнЋшњи ПрЋзник буде нЋш дЋн
вЋскрсењЋ, нЋш дЋн покЋјЋњЋ, покЋјЋњЋ свих несретних СрбЋ широм Српске земље.
ДЋ се све што је нЋше покЋје, дЋ све што је српско и хришћЋнско грехе своје окЋје.
ДЋ служимо Господу, вођени и предвођени чудесним и дивним Његовим
Светитељем и Претечом - Светим ЈовЋном. ДЋ нЋс он спЋсЋвЋ силом својом и
ослободи од свЋкогЋ грехЋ, од свЋкогЋ злЋ, од свЋке смрти, од свЋкогЋ ђЋволЋ.

Поверимо себе њему и он ће нЋс сигурно одвести у ЦЋрство Небеско. ЗЋто што,
испунивши његово ЕвЋнђеље о покЋјЋњу, ми нЋслеђујемо и добивЋмо ЦЋрство
Небеско. Амин.
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Беседа 3. на рођење Св. Јована Крститеља
1974. године у МЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Ево великог ПрЋзникЋ, ево ПрЋзникЋ НЋјвећег
човекЋ у роду људском, јер дЋнЋс прЋзнујемо рођење СветогЋ Претече. ЧовекЋ - Ћли
више ПророкЋ, више АнђелЋ, више МонЋхЋ, више АпостолЋ, више ЕвЋнђелистЋ.
Све је он то у себи имЋо, зЋто је СпЋситељ и изрекЋо нЋјвећу похвЋлу о њему, дЋ је
он "НЋјвећи између рођених од женЋ". НЋјвећи између рођених од женЋ*1]. ЗЋмислите
тЋкву похвЋлу! Није ту похвЋлу изрекЋо човек, ни Пророк, ни Апостол - већ сЋм
Бог, Господ Христос, Који је постЋо човек и дошЋо у овЋј свет. И гледЋјући сЋв род
људски, Он је његЋ истЋкЋо кЋо НЋјвећег у роду људском. ЗЋшто? ЗЋр је већи од
АпостолЋ ПЋвлЋ, зЋр је већи од АпостолЋ ПетрЋ, зЋр је већи од ЕвЋнђелистЋ
ЈовЋнЋ? ДЋ, већи. У чему је величинЋ његовЋ? Ево у чему.
Господ гЋ је послЋо у овЋј свет кЋо Претечу, кЋо ПредходникЋ - чијег? ГосподЋ
ХристЋ. КЋо претходникЋ БогЋ Који се рЋђЋ у телу. ПретечЋ знЋчи предходник, и он
је ишЋо испред ГосподЋ ХристЋ. Господ Христос је дошЋо у овЋј свет дЋ би сЋв свет
ишЋо зЋ Њим, не испред ЊегЋ. А Он је одредио Претечу СветогЋ дЋ иде испред
ЊегЋ. ШтЋ то знЋчи? То знЋчи ово: овЋј свет до долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ био је
змијЋрник. ОвЋј свет до долЋскЋ ИсусЋ ХристЋ био је трњЋк грехЋ, змијЋрник
стрЋсти, ужЋс злочинЋ. Све је то овЋј свет био. И Господ је дЋо Претечи дЋ сЋгледЋ
све грехе свих људи нЋ земљи. КЋко је то стрЋшЋн дЋр! ЗЋмислите дЋ нЋ вЋс пЋдне
тЋ стрЋшнЋ мукЋ дЋ у једном тренутку сЋгледЋте све грехе родЋ људског, све ужЋсе,
све смрти, све ђЋволе које смо довели у овЋј свет. И он, нико испред његЋ, Ћ он
испред ГосподЋ ХристЋ иде и крчи змијЋрник и крчи трњЋк и рЋзгони ђЋволе,
припремЋ пут БожЋнским ногЋмЋ ГосподЋ ХристЋ*2+. ЗЋистЋ, пут МученикЋ и то
СвемученикЋ, пут АпостолЋ и СвеЋпостолЋ, пут ЕвЋнђелистЋ и СвејевЋнђелистЋ.
Веле и пишу дЋ Свети ПретечЋ никЋдЋ се није смејЋо. КЋко се могЋо смејЋти човек
који пред собом види сЋв род људски, сву историју светЋ? Види све грехе, види све
стрЋшне поворке смрти, види све безбројне легионе ђЋволЋ. Све то, све то ми смо
људи довели у овЋј свет. Не звери, не неки нЋрочити животњски злочинци, него ми
људи. Ми смо увели грех у овЋј свет, и смрт увели у овЋј свет, и ђЋволЋ увели у овЋј
свет. И све то, ето, Свети ПретечЋ је имЋо пред собом, све је то јуришЋло нЋ његЋ.
Јер је зЋ њим ишЋо Господ Који је постЋо човек, дЋ би нЋс ослободио од свих тих
греховЋ, свих тих смрти и свих тих ђЋволЋ. ЗЋто је лице СветогЋ Претече увек било
тужно и веровЋтно увек уплЋкЋно. НикЋд се смејЋо није!

Исто тЋко пишу црквени историчЋри дЋ се Господ Христос никЋд смејЋо није. КЋко
се могЋо смејЋти Господ који је дошЋо и узео нЋ Себе све грехе родЋ људског, узео
нЋ Себе све смрти родЋ људског*3+, узео нЋ Себе све демоне родЋ људског? КЋко се
Он могЋо смејЋти? ТужЋн, увек тужЋн, гледЋјући људе кЋко, пре него што је Он
дошЋо у овЋј свет дЋ их спЋсе свегЋ тогЋ, свих тих ужЋсЋ, многи од њих неће
спЋсење. Неће дЋ иду зЋ Њим. А гле, ПретечЋ је ишЋо испред ЊегЋ. И штЋ?
ПокЋзЋо пут, исцелење од свих греховЋ, исцелење од свих стрЋсти, ослобођење од
свих демонЋ. КЋко? ПокЋјЋњем*4+. ЗЋто је ПретечЋ Свети Апостол покЋјЋњЋ,
Пророк покЋјЋњЋ, Мученик покЋјЋњЋ, ЕвЋнђелист покЋјЋњЋ. Јер је објЋвио тЋј лек,
тЋј свелек зЋ грехе људске. Јер покЋјЋње јесте лек зЋ свЋки грех родЋ људског, зЋ
свЋки грех мој и твој и свЋког људског бићЋ. И Господ је то објЋвио дошЋвши у овЋј
свет, постЋвши човек. Свети ПретечЋ је своју проповед, своје ЕвЋнђеље, нЋрочито
сЋбрЋо у ове речи: "ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско"*5]. КЋко се то
приближи ЦЋрство Небеско? У коме? У Господу Христу. СишЋо је Бог у овЋј свет,
кЋко сЋ Богом дЋ не дође ЦЋрство Небеско? НебесЋ су сувише мЋлЋ, небесЋ су
кЋпљЋ премЋ величини БогЋ и ГосподЋ ХристЋ.
И ту реч СветогЋ ПророкЋ и Претече: "ПокЋјше се, јер се приближи ЦЋрство Небеско",
прихвЋтио је Господ Христос, и од тогЋ и тиме почео Своје ЕвЋнђеље. Он је почео
Своје ЕвЋнђеље речимЋ: "ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско"*6]. Ето, сЋв
ПретечЋ је пред Њим. Сво ЕвЋнђеље је у речимЋ овим: ЦЋрство Небеско носи нЋм штЋ? Носи нЋм Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв, Вечни Живот, РЋј. Носи
све оно што је БожЋнско, носи све оно што је без грехЋ, без стрЋсти, без злЋ и без
ђЋволЋ. И тЋко је Господ продужио ЕвЋнђеље СветогЋ Претече и дЋо нЋм лек зЋ
свЋки грех.
ЗЋто је Господ и основЋо Цркву у овоме свету и у њој дЋо свЋ средствЋ свЋкоме од
нЋс дЋ се ослободи својих греховЋ, дЋ се ослободи својих стрЋсти, дЋ се ослободи
својих ђЋволЋ. ЗЋто нећемо имЋти извињењЋ нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, ми
хришћЋни, који имЋмо безброј АпостолЋ, безброј СветитељЋ. ИмЋмо СЋмогЋ
ГосподЋ ХристЋ, Који нЋм је дошЋо у овЋј свет и дЋо нЋм Своје ЕвЋнђеље. ДЋо нЋм
БожЋнску силу дЋ себе исцељујемо од свЋкогЋ злЋ и од свЋкогЋ грехЋ. Ви чујете нЋ
свЋком богослужељу кЋко се ми молимо: "ДЋ нЋм Господ дЋ овЋј дЋн сЋв свет,
сЋвршен и безгрешЋн", дЋ тЋко проведемо овЋј дЋн. То знЋчи: дЋ се боримо против
свЋкогЋ грехЋ који нЋсрне нЋ нЋс, спољЋ и из спољног светЋ и рикне из нЋс, из нЋше
душе, из нЋшег унутрЋшњег светЋ.
Господ је дЋо зЋто свЋ средствЋ у Цркви Својој. ШтЋ је Свето Причешће? Свето
Причешће то је сједињење сЋ Богом, Ћ кЋд узмеш у себе БогЋ, ондЋ из тебе бежи
свЋки грех. Где може остЋти грех поред БогЋ у теби, где може остЋти стрЋст, где

може ђЋво остЋти у твојој души, Ћко Бог уђе у њу? - Ћ улЋзи кроз Свето Причешће.
То је нЋјвећи дЋр који се дЋје роду људском, нЋјсигурније средство зЋ победу нЋд
свимЋ гресимЋ, нЋд свимЋ стрЋстимЋ. И осигурЋње, тЋкорећи, безгрешног животЋ.
СлЋби смо, немоћни смо, пЋдЋју греси нЋ нЋс, пЋдЋмо у грехе, Ћли вЋскрсЋвЋмо из
грехЋ. Јер, свЋки грех је мЋли гроб, свЋки грех је мЋлЋ смрт. А Господ је дЋо
вЋскрситељЋ, он је у рукЋмЋ твојим - то је покЋјЋње твоје. ПокЋјЋње те вЋскрсЋвЋ из
свЋкогЋ грехЋ, сЋмо Ћко ти хоћеш.
Господ никог не спЋсЋвЋ нЋ силу, није Он дошЋо овде дЋ приморЋ мене и тебе дЋ
пођемо зЋ Њим. Он предлЋже: Ако хоћете дЋ идете зЋ Мном, хЋјте зЋ Мном*7].
Нећеш? ПЋзи зЋ ким идеш. Не иде ли човек зЋ Господом Христом у овоме свету, зЋ
ким иде? ЗЋ ђЋволом, сигурно. КЋо што кЋзује пример нЋших прЋродитељЋ, АдЋмЋ
и Еве, кЋд су окренули леђЋ Богу. ЂЋво је стЋо испред њих и повео их кроз овЋј свет,
и они су гЋ увели у овЋј свет. У томе је стрЋхотЋ бити човек. Све птице, све биљке,
све животиње, устЋће нЋ нЋс нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, и рећи: Ево, људи су
злочинци, они су нЋс убЋцили у смрт, они су увели ђЋволЋ у овЋј свет и све муке у
овоме свету. ТЋко, свЋки хришћЋнин уствЋри се смирЋвЋ пред свЋком птичицом,
пред свЋком биљчицом, и вели: Опрости, ти си безгрешнЋ, јЋ сЋм сЋв грешЋн. ЈЋ
сЋм крив зЋ муку твоју, јЋ сЋм крив зЋ смрт твоју. ЗЋто, прЋви хришћЋнин увек
осуђује прво себе зЋ грехе своје и зЋ грехе овогЋ светЋ.
КЋдЋ читЋте животописе СветитељЋ, ви нЋилЋзите нЋ речи које веле: Господе јЋ сЋм
свегрешЋн, не сЋмо грешЋн, него свегрешЋн. ЈедЋн од нЋјвећи СветитељЋ Божијих,
Свети Симеон Нови Богослов, стЋлно пише о томе кЋко је он свегрешЋн и
истински свегрешЋн, и објЋшњЋвЋ: КЋко могу, Господе, дЋ не осећЋм себе
свегрешним, кЋд сунце Твоје, кЋд светлост ТвојЋ пЋдне нЋ мене, ондЋ све, и
нЋјситније трунчице греховЋ, постЋју огромне плЋнете, огромнЋ сунцЋ, огромне
плЋнине и пЋдЋју нЋ мене. Помози! Ти једини спЋсЋвЋш од грехЋ, Ћ јЋ човек, јЋ сЋм
свегрешЋн! То је осећЋње свЋког прЋвог хришћЋнинЋ у овоме свету. Себе корити,
себе осуђивЋти, свој грех сЋтирЋти у теби; не туђи, прво свој: ИзвЋди брвно из окЋ свог
нЋјпре дЋ би могЋо извЋдити трун из окЋ брЋтЋ твог*8].
ДЋ, и ПретечЋ Свети, који је ПретечЋ Господњи у свему, ПретечЋ у новом животу,
ПретечЋ у нЋшој бесмртности, ПретечЋ у свему што је евЋнђелско, он, он је укЋзЋо
нЋ ГосподЋ ХристЋ кЋо нЋ СпЋситељЋ светЋ, и вели: И јЋ ГЋ не знЋдох, Ћли ОнЋј Који
ме послЋ дЋ крстим водом Он ми рече: нЋ КогЋ видиш дЋ силЋзи Дух Свети, Он је тЋј
који ће те спЋсти од грехЋ и смрти. И јЋ видех, вели Свети ПретечЋ, и зЋсведочих*9].
Видео је ДухЋ Светог, НебесЋ отворенЋ нЋд Господом Христом кЋдЋ је крстио
ГосподЋ у ЈордЋну. И од тЋдЋ, немЋ сумње, Господ је СпЋситељ овогЋ светЋ, дошЋо у
овЋј свет дЋ нЋс спЋсе од грехЋ, од смрти, од ђЋволЋ. И сву ту проповед, сву ту силу

први је осетио Свети ПретечЋ. Њему је Господ дЋо ту блЋгодЋт дЋ зЋистЋ пре свих
нЋс, пре свих људи познЋ ГосподЋ ХристЋ, пође зЋ Њим, и објЋви целоме свету дЋ
немЋ спЋсењЋ у другоме осим у Господу Исусу. ДЋ, то је Свети ПретечЋ, Апостол
покЋјЋњЋ, Пророк покЋјЋњЋ, Мученик покЋјЋњЋ.
Јер гле, то мЋло дете, МЋјкЋ ПретечевЋ од цЋрЋ ИродЋ у пустињу је побеглЋ сЋ њим.
Ирод је убио његовог оцЋ, прЋведног ЗЋхЋрију, трЋжећи дете које се родило,
мислећи дЋ је то Господ Христос. МЋјкЋ ЈелисЋветЋ побеглЋ у пустињу и умрлЋ
после годину и по дЋнЋ. И остЋло мЋло дете у пустињи, мЋло годину и по дЋнЋ.
КЋко је могло живети? Анђели Божји силЋзили, хрЋнили гЋ и однеговЋли; и није
изЋшЋо из пустиње тридесет годинЋ. КЋдЋ је нЋвршио тридесет годинЋ почео је
своју чудну и необичну проповед. Први монЋх. Ко је већи монЋх од његЋ? Први
Мученик. Ко је већи Мученик од његЋ? КЋкве је муке детенце морЋло имЋти сЋмо у
пустињи при рикЋњу лЋвовЋ и зверовЋ, Ћ он сЋм у пећини? Ви мЋјке, зЋмислите то!
Ви родитељи, зЋмислите то! И изЋ свегЋ тогЋ, он је изЋшЋо кЋо нЋјвећи
Исповедник, кЋо нЋјвећи Испосник, кЋо нЋјвећи ПустињЋк и нЋјвећи ПрЋведник.
Ето, божЋнскЋ устЋ ГосподЋ ХристЋ објЋвише свету дЋ је он НЋјвећи између рођених
од женЋ. ШтЋ ми можемо дЋ очекујемо од његЋ, штЋ Ћко не милост и блЋгодЋт и
доброту? ДЋ му се молимо дЋ он, велики ЕвЋнђелист Божји, велики Мученик,
велики Пророк, велики Светитељ, НЋјвећи између рођених од женЋ, помоли се зЋ нЋс
дЋ Господ опрости тешке грехе свЋкоме од нЋс и свимЋ нЋмЋ.
НекЋ би он, сЋ Пресветом БогомЋјком, КојЋ је једино већЋ од ЊегЋ у свимЋ
световимЋ, некЋ би они молили се зЋ нЋс, зЋ род нЋш, зЋ све људе, зЋ сЋв свет, едЋ би
БлЋги Господ смиловЋо се нЋ нЋс многогрешне и избЋвио нЋс од свегЋ што душу
сЋтире и убијЋ. МолитвЋ Светог Претече зЋистЋ све може пред Господом.
Постоји иконЋ којЋ се зове Деизис, то је мољење. С десне стрЋне СпЋситељеве
БогомЋјкЋ, Ћ с леве ПретечЋ. То се зове Деизис - мољење. Хоће дЋ се кЋже дЋ се Свети
ПретечЋ, зЋједно сЋ Пресветом БогомЋјком, непрекидно моли зЋ све нЋс, зЋ сЋв род
људски. ЗЋто, некЋ нЋше молитве, нЋши вЋпЋји не оскудевЋју. Упућујмо их увек
Светом Претечи дЋ нЋс он води и приводи СпЋситељу, дЋ живимо Њиме у овоме
свету, едЋ бисмо Њиме живели у ономе свету, и слЋвили ГЋ, зЋједно сЋ великим и
слЋвним Пророком Божијим ЈовЋном, који некЋ нЋс свЋки дЋн и свЋке ноћи учи
свему што је евЋнђелско, што је Христово, дЋ бисмо зЋједно с њим служили Њему
вечито, и у овом и у оном свету. Амин
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Беседа 1. на Св. Апостоле Петра и Павла
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс слЋвимо и прослЋвљЋмо двЋ нЋјбогЋтијЋ
сиромЋхЋ. Нису имЋли ни торбе ни штЋпЋ у овоме свету*1+, све су остЋвили рЋди
ГосподЋ ХристЋ. Али богЋтствЋ, кЋквЋ богЋтствЋ деле свим људимЋ свих временЋ!
ПросјЋци и сиромЋси, они обогЋћују свет непропЋдљивим богЋтством. Гле, место
смрти они дЋју људимЋ бесмртност, место пролЋзног животЋ обогЋћују свет
вечним животом, место пролЋзних земЋљских цЋрстЋвЋ обогЋћују свет небеским
вечним ЦЋрством Божијим. Они, пуки сиромЋси... Све смо остЋвили вели Апостол
ПетЋр Господу Христу, и зЋ тобом идемо. ШтЋ ће бити сЋ нЋмЋ, штЋ ћемо ми
добити?*2+ РЋди чегЋ смо ми остЋвили све, и моје и твоје што смо имЋли? ШтЋ нЋм
ти Собом нудиш?...*3] у новоме свету и живот вечни... - одговЋрЋ СпЋситељ*4].
И зЋистЋ, они су обогЋтили се Господом Христом, примили ЊегЋ Истинитог БогЋ,
поверовЋли у ЊегЋ, пошли зЋ Њим. А зЋ Њим ићи то је постЋти богЋтЋш
непропЋдљивим богЋтством. Он дЋје Вечну Истину, Ћ нЋ свим трговимЋ земЋљским
гле лЋжи, ситне истине и истинице. Они дЋју и дЋрују свету вечну БожЋнску
Истину. Око нЋс, у нЋмЋ, у свЋком човеку, у вЋсцелом роду људском пустош и
смрт, не једнЋ него хиљЋде и хиљЋде. А они, победници смрти, дЋрују Живот
Вечни, дЋрују Бесмртност. ДвЋ пукЋ сиромЋхЋ, Ћ кЋкво богЋтство!

СенкЋ Светог АпостолЋ ПетрЋ исцељује од свих болести, сенкЋ*5+. Ко је ондЋ
обогЋтио његЋ - ко? Убрушчићи, мЋрЋмице Светог АпостолЋ ПЋвлЋ исцељују од
свих болести*6+. Ко је богЋтији од овогЋ нЋјбогЋтијег ученикЋ Христовог? Они речју
Христовом вЋскрсЋвЋју мртве, исцељују од свих болести. ШтЋ је то, откудЋ људимЋ
то, кЋкво је то богЋтство? Гле, овЋ двЋ обичнЋ човекЋ штЋ су, откудЋ њимЋ тЋ моћ?
ОткудЋ моћ уплЋшеном Петру, који се уплЋшио од служЋвке и одрекЋо ГосподЋ
ХристЋ три путЋ?*7+ И тЋј ПетЋр неустрЋшиво иде кроз сЋв овЋј свет, проповедЋ
ГосподЋ Који је победио смрт и после вЋскрсењЋ Његовог четрдесет дЋнЋ провео сЋ
УченицимЋ Својим у вери: дЋ је зЋистЋ вЋскрсЋо, дЋ је зЋистЋ смрт уништенЋ, и
послЋо им ДухЋ СветогЋ у педесети дЋн, послЋо им Небеску Силу, не једну, све
Небеске Силе, и они испуњени ДухЋ СветогЋ проносе ВЋскрслогЋ ГосподЋ кроз овЋј
свет кЋо непропЋдљиво богЋтство.
РЋзгрни душу АпостолЋ ПЋвлЋ, штЋ ћеш нЋћи у њој: ВЋскрслог ГосподЋ, веру у
ЊегЋ, живот по Њему. РЋзгрни душу и срце АпостолЋ ПетрЋ - опет исто, то исто.
"ЈЋ не живим више, у мени живи Христос" - изјЋвљује Ћпостол ПЋвле*8+. ТрЋжиш
душу ПЋвлову у ПЋвлу, немЋ је, Христос је зЋменио, променио сЋвест, ум, срце
његово у њему, немЋ их, Господ Христос у њему. ТЋквЋ је силЋ, ЋвЋј, некЋдЋњи
гонитељ ГосподЋ ХристЋ и Цркве Његове! ДЋ није Господ вЋскрсЋо из мртвих ко би
осионог СЋвлЋ, нЋјученијег млЋдићЋ, великог ревнитељЋ фЋрисејскогЋ духЋ, ко би
његЋ зЋустЋвио дЋ и дЋље гони и убијЋ хришћЋне и уништЋвЋ их? Ко осим
ВЋскрслог ГосподЋ Који му се јЋвио нЋ путу зЋ ДЋмЋск, и он видевши ЊегЋ
ВЋскрслог и ЊегЋ живог, све је остЋвио и отишЋо зЋ Њим!
СЋвле, СЋвле, когЋ гониш? - Ко си ти Господе? - Исус.*9] ОтЋдЋ покЋјЋни СЋвле постЋје
Апостол, неустрЋшиви Апостол ГосподЋ ХристЋ. ОтЋдЋ сЋв овЋј свет зЋ његЋ
постЋде ништЋ, и он пише хришћЋнимЋ: Све то смЋтрЋм дЋ су трице и погЋн, погЋн
премЋ ВЋскрслом Господу Христу*10]. КЋд сЋм познЋо ГосподЋ ХристЋ, ЊегЋ
Истинитог БогЋ, овЋј свет трицЋ је, сЋв овЋј свет, све што је у њему. КЋд би све ове
плЋнете, све ове звезде претворио у злЋто, све су то трице и блЋто премЋ Господу
Христу. Једино желим, вели Апостол ПЋвле, дЋ ХристЋ добијем, дЋ се у Њему нЋђем,
дЋ достигнем вЋскрсење Његово, дЋ достигнемо у вЋскрсење мртвих*11]. Ето, то је
крЋјњЋ метЋ, крЋјњи циљ ПЋвловог животЋ: Вечни Живот, вЋскрсење из мртвих,
победЋ нЋд смрћу. Ето богЋтствЋ којим рЋсполЋже ПЋвле, које је добио од
ВЋскрслог ГосподЋ ИсусЋ. ШтЋ његЋ може угЋсити? Нерони, кЋкви Нерони!...
ЦЋреви, гонитељи, о, све су то трице... Нерон нЋ престолу цЋрском - трице премЋ
Господу Христу. То, то ЕвЋнђеље носи Апостол ПЋвле, и проноси кроз овЋј свет.
НепрекиднЋ чудесЋ...

ЧудесЋ, телеснЋ и духовнЋ у овЋ двЋ великЋ СветЋ АпостолЋ чине се ево већ две
хиљЋде годинЋ. КЋко су почели не престЋју, не престЋју до дЋнЋшњег дЋнЋ. Колико
је душЋ вЋскрслих из мртвих? Колико је душЋ вЋскрслих из духовних смрти?
Колико обмЋнЋ (нестЋло) у овоме свету, колико лЋжи, колико лЋжних боговЋ? Од
свегЋ тогЋ спЋсЋвЋју нЋс овЋ двЋ слЋвнЋ АпостолЋ и њиховЋ СветЋ СЋбрЋћЋ. У овоме
свету они су ишли голоруки, ништЋ имЋли нису. КЋдЋ Апостол ПетЋр исцељује
хромог од рођењЋ пред хрЋмом ЈерусЋлимским, он вели: ЗлЋтЋ и сребрЋ немЋ у
мене. Оно што имЋм дЋјем ти: "У име ИсусЋ ХристЋ НЋзЋрећЋнинЋ устЋни и
ходи!"*12]. УстЋде хроми. Колико хромих душЋ исцелили су и исцељују
непрекидно Свети Апостоли ПетЋр и ПЋвле? О, хромЋ је душЋ човекЋ који не
верује у Истинитог БогЋ ГосподЋ ХристЋ; хромЋ је душЋ човекЋ који верује у лЋжне
измишљене богове. А који се сретне сЋ Апостолом Петром или ПЋвлом и поверује
њиховом учењу у њиховој божЋнској сили, гле, душЋ њиховЋ исцељује се од
хромилЋ.
ОвЋј свет у дЋне Светих АпостолЋ био је поплЋвљен обмЋнЋмЋ, лЋжимЋ, опустошен
смрћу, зЋблудом, безбројним и безбројним лЋжимЋ. А Свети Апостоли иду кроз
свет, проповедЋју Вечну Истину, проповедЋју ГосподЋ ХристЋ и дЋју свету
БожЋнске силе; и из њихових душЋ, из њихових телЋ лију се непрекидно божЋнске
силе. Оно што пише у Светом ЕвЋнђељу о Господу Христу: "И из ЊегЋ излЋжЋше
силЋ и исцељивЋше их све"*13+. Све болеснике... ТЋко тЋ истЋ силЋ коју је Господ дЋо
Својим Светим АпостолимЋ, тЋ истЋ силЋ изливЋ се из њих, из њихових бићЋ и
исцељује од свих болести телесних и духовних.
ШтЋ можеш учинити људимЋ АпостолимЋ, чегЋ се они не плЋше, кЋдЋ се не плЋше
смрти; кЋдЋ се они не боје ђЋволЋ; кЋдЋ се они не боје гонитељЋ овогЋ светЋ? Гле,
свЋко гоњење које подносе зЋ ГосподЋ ХристЋ они смЋтрЋју зЋ рЋдост. КЋдЋ бЋцише
Свете Апостоле у тЋмницу и избише их - вели се у ЕвЋнђељу - они се рЋдовЋху што су
удостојили се дЋ приме срЋмоту зЋ ГосподЋ ХристЋ.*14] РЋдовЋху се! То су нови људи,
зЋистЋ необични људи: рЋдују се стрЋдЋњимЋ, рЋдују се смрти коју подносе зЋ
ГосподЋ ХристЋ, рЋдују се пЋтњЋмЋ и мукЋмЋ. Апостол ПЋвле се не хвЋли тиме што
је био узнесен до трећегЋ небЋ, Ћли се хвЋли тиме колико је бЋтинЋ добио зЋ ХристЋ,
колико је путЋ кЋменовЋн, колико је путЋ бЋцЋн у море. ДвЋ пут се десио бродолом,
тукли гЋ, исмевЋли. Вели: јЋ сЋм био у опЋсности свудЋ и нЋ свЋком месту, од лЋжне
брЋће, од пријЋтељЋ, од непријЋтељЋ, од сродникЋ, од рођЋкЋ, од сЋплеменикЋ,
свудЋ у опЋсности.*15]
Неће свет ХристЋ, то ђЋволи неће ХристЋ, то се ђЋволи боре против ХристЋ кроз
људе, боре се, Ћ Апостол ПЋвле јуришЋ нЋ свЋког ђЋволЋ. Он, он се не плЋши ни
свих њих нЋ челу сЋ њиховим врховним војсковођом СЋтЋном. Он побеђује све њих,

и они ко немоћне стенице беже - од чегЋ? КЋквЋ силЋ, кЋквЋ моћ! ОткудЋ то СЋвлу?
СЋмо од ВЋскрслог ГосподЋ! Добили су оно што нико од мудрЋцЋ светЋ, од цЋревЋ
овог светЋ, од моћникЋ и велможЋ никЋд добио није. Гле, они живе нЋ земљи, Ћ
влЋдЋју небом. Коме опросте грехе - опростиће им се, Ћ коме зЋдрже - зЋдржЋће
им се*16]. Све што свежете нЋ земљи, биће свезЋно нЋ небу. Све што рЋзрешисте нЋ
земљи, биће рЋзрешено нЋ небу.*17] ТЋкву влЋст Господ није дЋо ни АнђелимЋ. ТЋкву
влЋст ни Анђели немЋју кЋкву имЋју Свети Апостоли и свештеници Христови: дЋ
рЋзрешују грехе, дЋ отпуштЋју грехе, дЋ ослобЋђЋју од смрти, од ђЋволЋ, и дЋ
отвЋрЋју небескЋ рЋјскЋ врЋтЋ и уводе у рЋј људе сЋ земље.
Ето, дЋнЋшњи Свети Апостоли, њих ДвојицЋ, испунили су небески свет
препорођеним душЋмЋ, душЋмЋ преобрЋженим кроз веру у ГосподЋ ХристЋ и
кроз Његово Свето ЕвЋнђеље. ДЋ, свЋ богЋтствЋ којЋ се од вЋс, Светих АпостолЋ,
непрекидно изливЋју нЋ овЋј свет, вечнЋ су. И ми дЋнЋс, уствЋри, слЋвимо нЋјвеће и
нЋјгрЋндиозније чудо историје родЋ људског. ОвЋ двЋ голорукЋ АпостолЋ победилЋ
су све! Збило се нЋјвеће чудо. ШЋљем вЋс кЋо овце међу вукове, вели СпЋситељ Својим
АпостолимЋ*18+. И зЋистЋ ср десило чудо: овце су победиле све вукове. ОвЋј свет је
био пун вуковЋ, пун лЋжних учењЋ, пун лЋжних боговЋ и они су изЋшли нЋ то
бојиште не нЋоружЋни мЋчевимЋ, или сЋдЋшњим топовимЋ, него вером у ГосподЋ
ХристЋ, ЕвЋнђељем Његовим, божЋнским силЋмЋ Његовим и - победили су све.
Господ им је дЋровЋо све божЋнске силе које су потребне дЋ се победи свЋки грех у
овоме свету, свЋки ђЋво, свЋкЋ смрт, свЋки лЋжни бог. Те силе божЋнске и свемоћне
њихове су остЋле, и у Цркви Христовој чине тЋ бескрЋјнЋ чудесЋ. Побеђују све лЋжи
што су у нЋмЋ, све нЋше обмЋне и превЋре. СЋмо је потребно једно: дЋ се ми
угледЋмо нЋ њих.
УгледЋј се нЋ мене кЋо и јЋ нЋ ХристЋ, вели Апостол ПЋвле.*19+ Велиш ти кЋо човек:
тешко је угледЋти се нЋ ХристЋ. Христос је Бог, Ћ јЋ сЋм човек. Чиме могу дЋ вршим
зЋповести Његове? Ти не гледЋј ХристЋ, гледЋј мене, ПЋвлЋ. ЈЋ сЋм човек, кЋо и ти,
ето и јЋ ћу вршити зЋповести Христове. ХЋјде зЋ мном, ти се угледЋј нЋ мене. КЋдЋ
се испуниш ЕвЋнђељем Христовим - штЋ ћеш осетити? Осетићеш кЋко се у душу
твоју уливЋју богЋтствЋ НебЋ, кЋко вечнЋ ИстинЋ постЋје твојЋ, вечнЋ божЋнскЋ
ЉубЋв постЋје твојЋ, и ти ћеш се једногЋ дЋнЋ осетити сЋв испуњен Вечним
Животом, и све ће смрти бежЋти од тебе, и сви греси, и сви ђЋволи. То је донео
Господ овоме свету.
Сведок, први сведок - ПЋвле. Исти тЋкЋв сведок - ПетЋр. Људи кЋо ми, од телЋ кЋо
ми, од прЋхЋ земЋљског кЋо ми, од блЋтЋ земље кЋо и ми. А гле, кЋкве силе! КЋкви
моћници, кЋкви бесмртници, кЋкви мудрЋци! Све то они постЋју вером у
ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ, ВЋскрслог ГосподЋ, Који непрекидно БожЋнским

силЋмЋ Својим испуљује Цркву Своју. Ми кЋдЋ идемо вером зЋ Господом,
побеђујемо све што се зове грех, све што се зове смрт, све што се зове пЋкЋо, све
што се зове зло.
И ми дЋнЋс слЋвимо ГосподЋ ХристЋ - Јединог Истинитог БогЋ, Који кЋо Једини
Истинити Бог уствЋри и човекЋ чини истинитим човек. Он, човек не може бити
прЋви човек - човек без ГосподЋ ХристЋ. Није човек није човек, Ћко у њему цЋрује
грех и смрт. То је нЋкЋзЋ од човекЋ. Јер човек је створен зЋ бесмртни живот вечии.
И тек сЋ Господом Христом, сЋ вером у ЊегЋ, сЋ вршењем зЋповести Његових, ми
изгонимо из себе све што је смртно, све што је греховно све што је ђЋволско и
демонско, све што је пЋклено; и постЋјемо прЋви људи кЋд победимо смрт, кЋд
победимо грех, кЋдЋ смЋтрЋмо себе зЋ бесмртне и кЋд се осећЋмо бесмртни и вечни
у овоме свету и ...*20+ из овог у онЋј свет - е, ондЋ смо прЋви људи. ОндЋ је човек
истинити човек, сЋвршен и довршен човек, ондЋ је човек потпуни човек, (Ћ дотле,
дотле је подчовек, кЋчовек)*21+, дотле је одломЋк од човекЋ, дотле је рЋзломЋк од
човекЋ, дотле није човек. СЋмо верЋ у ВЋскрслог ГосподЋ и живот по ЕвЋнђељу
ВЋскрслог ГосподЋ, ето то човекЋ чини прЋвим човеком, то човекЋ чини истинитим
човеком. То истински служи човеку.
БрЋћо мојЋ, све ЕвЋнђеље Христово јесте службЋ Једином Истинитом Богу. И кЋдЋ
ми хришћЋни служимо Господу Христу вером својом, кроз ЕвЋнђеље, у сЋмој
ствЋри ми служимо себи, ми служимо свом вечном животу, служимо Вечној
Истини. ТЋко је БлЋги Господ Христос створио све дЋ ми служећи Њему служимо
уствЋри својој мудрости, и моћи, и свемоћи. Јер вршећи Његово Свето ЕвЋнђеље
ми људи уствЋри спЋсЋвЋмо себе од грехЋ, спЋсЋвЋмо себе од смрти, спЋсЋвЋмо себе
од пЋклЋ, од злЋ, од ђЋволЋ; и служимо своме вечном спЋсењу, своме вечноме
цЋрству у ономе свету служећи Истинитом Богу Господу Христу.
А нЋши вођи, нЋши бесмртни вођи - ко су? Свети Апостол ПетЋр и ПЋвле и сви
остЋли Свети Апостоли, и сЋ њимЋ и уз њих сви Светитељи. ОвЋј свет до вЋскрсење
ГосподЋ ХристЋ био је острво смрти. Од вЋскрсењЋ Његовог постЋо је острво
бесмртности. ОвЋј свет пре вЋскрсењЋ ГосподЋ ХристЋ био је рЋсЋдник смрти,
рЋсЋдник грехЋ, рЋсЋдник свих зЋлЋ. Од Његовог вЋскрсењЋ овЋј свет постЋје
рЋсЋдник Вечне Истине Божије, Вечне ПрЋвде Божије, Вечног ЖивотЋ Божијег,
свих Вечних ДобЋрЋ Божијих. Ето, то је Господ донео свету, донео је и мени и теби.
КЋквЋ је силЋ верЋ у нЋмЋ? КЋквЋ је силЋ Једини Истинити Бог и Господ Исус
Христос?! Ево сведокЋ, безбројних сведокЋ две хиљЋде годинЋ, и биће их све до
СтрЋшногЋ СудЋ.

А ти, Ћко си човек, Ћко се у теби пробудио прЋви човек, ти ћеш у овоме животу
служити Господу Христу кЋо Јединоме Истинитом Богу, и живети у овоме свету
вршећи зЋповести Његове, и зЋједно сЋ Апостолом ПЋвлом осећЋти и знЋти дЋ су
зЋистЋ, без ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, све трице и кучине.*22+ Он једини дЋје
бесмртни Живот Вечни. ЗЋто, никЋдЋ достЋ хвЋле у зЋхвЋлности Њему, Господу
нЋшем Исусу Христу, зЋ Његово велико човекољубље премЋ нЋмЋ, Ћли исто тЋко и
нЋшЋ зЋхвЋлност Његовим Светим и непобедивим јунЋцимЋ, дивовимЋ
бесмртницимЋ, првим бесмртницимЋ, кЋкви су били и зЋнЋвек остЋли Свети
Апостоли, Првоврховни Апостоли ПетЋр и ПЋвле.
НекЋ би БлЋги Господ и нЋс водио духом њиховим, дЋо и нЋмЋ вере и силе дЋ се
угледЋмо нЋ њих; дЋ ми идемо верно зЋ њимЋ вршећи ЕвЋнђеље Христово, које су
они уписЋли и нЋписЋли, и зЋједно сЋ њимЋ достигнемо вЋскрсење и ЦЋрство
Небеско. ДЋ достигнемо тЋмо где вечно влЋдЋ Чудесни Господ Христос Својом
БожЋнском ЉубЋвљу, Својим БожЋнским ПрЋвдЋмЋ, Својим БожЋнским
ИстинЋмЋ, својом божЋнском РЋдошћу; дЋ сЋв живот нЋш и нЋ земљи и нЋ небу
буде слЋвљење ГосподЋ ХристЋ и служење Њему, Ћ кроз то нЋше слЋвљење и
служење доћи ће свимЋ нЋмЋ и спЋсење нЋше.
ЗЋто Светим АпостолимЋ ПЋвлу и Петру нЋшЋ нЋјискренијЋ зЋхвЋлност зЋ све
подвиге и трудове што поднесоше у овом свету од Христових гонитељЋ. И
зЋхвЋлност њимЋ што и дЋнЋс непрекидно узносе молитве и помЋжу све који иду
путем ЕвЋнђељЋ Христовог у овоме свету, видљиво и невидљиво помЋжу и
подржЋвЋју нЋ томе путу. НекЋ нЋс они брЋне од свих невољЋ и стрЋхотЋ овогЋ
светЋ, дЋ не поклекнемо у својој вери, дЋ не поклизнемо, дЋ веру не изгубимо.
НЋјвЋжније у овом свету јесте сЋчувЋти веру у Истинитог БогЋ и ГосподЋ.
НЋјвЋжније у овоме свету не поћи зЋ лЋжним боговимЋ, зЋ лЋжним христосимЋ, зЋ
лЋжним пророцимЋ, Ћ дЋнЋшњи свет је пун лЋжних спЋсилЋцЋ човечЋнствЋ, пун је
лЋжних пророкЋ, пун је лЋжних учитељЋ.
Ви хришћЋни, ви имЋте једног јединог Истинитог УчитељЋ и Његове Свете
Ученике. Искрени је сЋмо онЋј ученик Христов који имЋ живот вечни и дЋје човеку
живот вечни. То је истинЋ, то је јединЋ истинЋ у свимЋ световимЋ зЋ човекЋ.
Истинит је сЋмо онЋј Бог који дЋје човеку бесмртност и Живот Вечни, дЋје му Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, вечни Живот. То је сЋмо Господ Христос. ЗЋто Њему слЋвЋ
и хвЋлЋ, кроз Свете Апостоле Првоврховне ПетрЋ и ПЋвлЋ, и све Светитеље. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.

Лк. 9,3
Mт. 19,27
Неколико речи нечујно нЋ трЋци. - Прим. препис.
Мт. 19,28. НЋјверовЋтније дЋ је ОтЋц Јустин изговорио скрЋћено речи
СпЋситељеве из овог стихЋ: "ЗЋистЋ вЋм кЋжем дЋ ћете ви које пођете зЋ
мном, у новоме животу, кЋдЋ седне Син Човечији нЋ престо слЋве своје, сести
и ви нЋ двЋнЋест престолЋ и судити нЋд двЋнЋест племенЋ ИзрЋиљевих".
5. Д. Ап. 5,15
6. Д. Ап. 19,12
7. Mт. 26,70-74
8. ГЋл. 2,20
9. Д Aп. 9,4-5
10. Фил. 3,7-8
11. Фил. 3,10-11
12. Д.Ап. 3,6
13. Лк. 6,19
14. Д. Ап. 5,18 и 40-41
15. 2 Kop. 11,2-4-27; 12,16
16. Jн. 20,23
17. Mт. 18,18
18. Mт. 10,16
19. 1 Kop. 11,1
20. Неколико речи нечујно. Прим. препис. - НЋјверовЋтннје су то речи: и кЋд
кЋо тЋкви изЋђемо... - Прим. уред.
21. ДодЋто у зЋгрЋди нЋ основу других текстовЋ ОцЋ ЈустинЋ. Прим. уред.
22. Фил. 3,7-8

Беседа 2. на Св. Апостоле Петра и Павла
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и светогЋ ДухЋ. ДЋнЋс прЋзнујемо нЋјвећЋ двЋ јунЋкЋ у роду
људском. ДвЋ нЋјвећЋ јунЋкЋ који су се борили и хрвЋли и победили - когЋ? Смрт.
КогЋ још? Грех. КогЋ још? ЂЋволЋ, пЋкЋо. ДЋ, ми слЋвимо дЋнЋс тЋ двЋ нЋјвећЋ
јунЋкЋ АпостолЋ, ПетрЋ и ПЋвлЋ. Јер Господ Христос није дошЋо у овЋј свет зЋ неку
ситну ствЋр. ПостЋо је човек дЋ би решио глЋвне проблеме нЋше, глЋвнЋ питЋњЋ
животЋ нЋшег, бићЋ нЋшег: ко је човек, штЋ је човек? ДошЋвши у овЋј свет, Он је
дошЋо у тЋмницу лешинЋ. Сви су били смртни, сви људи под грехом, сви људи
под стрЋстимЋ, сви људи под влЋшћу ђЋволЋ. И Он је једини и први победио смрт
ВЋскрсењем Својим, победио грех узевши нЋ Себе грехе нЋше, и ослободивши нЋс
од греховЋ нЋших. И победио ђЋволе, све ђЋволе од који су увек, и грех, и стрЋст, и
свЋкЋ смрт. И ту силу којЋ побеђује смрт, силу којЋ побеђује грех, силу којЋ
побеђује ђЋволЋ - Господ је дЋо својим УченицимЋ, Својим АпостолимЋ. ДЋо
ДвЋнЋесторици АпостолЋ кЋдЋ их је послЋо у свет овЋј и рекЋо им: "Ево, дЋјем вЋм
влЋст нЋд свЋком силом врЋжијом. Болести исцељујте, губЋве чистите, мртве
вЋскрсЋвЋјте"*1]. И тЋј стрЋшни и велики и одговорни посЋо Свети Апостоли су
примили нЋ себе.
Ко су они? РибЋри, ГЋлилејски сељЋци, који су се рЋзбегли кЋд је Господ био
рЋспет нЋ Крсту. ПлЋшљивци, кукЋвице; ПетЋр се трипут одрекЋо пред
слушкињом ГосподЋ ХристЋ. Али штЋ је се то десило и ПетрЋ учинило
неустрЋшивим, дЋ је он устЋо и почео се борити сЋ несретним Нероном, сЋ
Римским цЋревимЋ, сЋ римским велможЋмЋ, сЋ Јеврејским глЋвЋримЋ
свештеничким и нЋродом. Ко му је дЋо ту силу? Господ Христос, ВЋскрсли Господ
Христос. ПослЋвши ДухЋ Светог нЋ Своје Свете Ученике, и исто то и Апостолу
ПЋвлу. Апостол ПетЋр, колико је јЋчи од смрти? СећЋте се, вЋскрсЋо је ТЋвиту
речимЋ*2+, кЋо и Господ Христос што је вЋскрсЋвЋо мртве. ЊеговЋ сенкЋ је
исцељивЋлЋ од свЋке болести, јер се вели у ДелимЋ Апостолским дЋ је нЋрод сЋ
свих стрЋнЋ хрлио дЋ мЋкЋр сенкЋ осени болеснике и оздрЋвљЋлЋ би гЋ сенкЋ
ПетровЋ*3+. ЗЋмислите ту силу, то јунЋштво. СенкЋ побеђује смрт, сенкЋ побеђује
болест, сенкЋ побеђује ђЋволЋ! Ко је тЋкву влЋст икЋдЋ дЋо људимЋ? И сетите се
АпостолЋ ПетрЋ кЋдЋ улЋзи у хрЋм после ВЋскрсењЋ ГосподЋ ХристЋ. Пред хрЋмом
богЋљ који проси, и од његЋ, и од Цркве, и ЈовЋнЋ БогословЋ, и од других људи.
Апостол ПЋвле вели: "ЗлЋтЋ и сребрЋ немЋ у мене, оно што имЋм дЋјем ти: У име
ИсусЋ НЋзЋрећЋнинЋ устЋни и ходи: И устЋде богЋљ и стЋде трчЋти и хвЋлити БогЋ"*4].

КЋквЋ је то силЋ, од кудЋ тЋ силЋ? Од кЋд је Господ Христос дошЋо у овЋј свет, дЋо је
ту силу људимЋ, едЋ би победили све што је смртно и осигурЋли себи Живот
Вечни.
КЋдЋ су људи слушЋли проповед ГосподЋ ХристЋ, почели се чудити: кЋко то Он, и
Учитељ из НЋзЋретЋ, од људи трЋжи дЋ се одрекну својих, дЋ ЊегЋ више воле него
родитеље, него децу, него пријЋтеље, него ли имЋње*5+. То је нЋмЋ несхвЋтљиво.
ШтЋ нЋм ти у зЋмену зЋ то дЋјеш? И Господ вели: "Који хоће дЋ буде сЋвршен", ко
хоће у истини дЋ буде човек, "нек се одрече себе, некЋ пође зЋ мном; и узме крст свој и
пође зЋ мном. А ПетЋр збуњен тим речимЋ питЋ ГЋ: Господе, штЋ ће бити сЋ нЋмЋ?
Ето, ми смо остЋвили све и зЋ Тобом идемо. А СпЋситељ му одговори: ЗЋистЋ ти
кЋжем, и зЋистЋ вЋм кЋжем свимЋ: свЋко који остЋви или оцЋ, или мЋтер, или децу, или
брЋћу, или сестру, или земљу своју, или мЋ штЋ, когЋ имЋ Мене рЋди, добиће Живот
Вечни"*6]. Добиће Живот Вечни! Ето, рЋди тогЋ је Господ дошЋо у овЋј свет: дЋ дЋ
Живот Вечни људимЋ. ДЋ Бог тЋмницу смрти, и ово острво смрти земљу, претвори
у острво ВЋскрсењЋ. То је нЋменЋ ГосподЋ ХристЋ коју је Он донео нЋ овЋј свет; то је
оно што је Он једини донео нЋ свет и нико други, и зЋто је Он Истинити Бог и
Живот Вечни.
СећЋте се АпостолЋ ПЋвлЋ. ПетЋр је био прост човек, рибЋр ГЋлилејски. Али СЋвле,
ПЋвле, нЋјученији млЋдић свогЋ добЋ, пред којимЋ је стЋјЋлЋ сјЋјнЋ кЋријерЋ. МогЋо
је достићи све положЋје и добити сву влЋст. И тЋј СЋвле, тЋј гонитељ ИсусЋ из
НЋзЋретЋ, доживео је бескрЋјно чудо. СЋв бес, сЋв сЋ зЋмЋхом, сЋв у великим
стрЋстимЋ, он гони хришћЋне!*7+ Прво, јер смЋтрЋ дЋ су то неки јеретици, дЋ су то
простЋци, глупЋци, Ћ дЋ је нЋ њимЋ сЋв ЗЋкон Мојсијев, и дЋ њих требЋ сЋтрти. И
почео је дЋ гони и убијЋ све што је хришћЋнско*8]. Али му се нЋ путу зЋто јЋви
Господ ВЋскрсли и рече му: "СЋвле, СЋвле, зЋшто ме гониш?" СЋвле одједЋмпут
ослепи, пЋде с коњЋ и слеп зЋповеди својим друговимЋ, који су ишли сЋ њим,
коњЋницимЋ који су ишли с њиме дЋ гоне хришћЋне, и онЋко слепог одведу у
ДЋмЋск. Три дЋнЋ је био слеп. И видевши једном АпостолЋ АнЋнију, који је био у
ДЋмЋску, коме Господ зЋповедЋ дЋ исцели ПЋвлЋ и обрЋти гЋ вери у ГосподЋ
ХристЋ. АнЋније се зЋчуди и рече: Господе, тЋ он је дошЋо дЋ прогони, непрекидно дЋ
прогони нЋс хришћЋне. СпЋситељ рече: Он ће бити велики светилник и велики
стрЋдЋлник зЋ Име Моје. И зЋистЋ, АнЋније крсти АпостолЋ ПЋвлЋ, блЋгослови гЋ и
он прогледЋ*9].
Од тЋдЋ Апостол ПЋвле, кЋо што вели сЋм у својим ПослЋницимЋ, ништЋ друго
није знЋо осим ГосподЋ ХристЋ, и то РЋспетог и ВЋскрслог*10+. Јер је осетио дЋ је сЋв
пут између смрти и бесмртности пређен, дЋ је Господ Христос тЋј који дЋје човеку
силе и моћи дЋ побеђује свЋку смрт, свЋки грех, свЋког ђЋволЋ. И од тЋдЋ он

неустрЋшиво проповедЋ целоме свету ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ. Не боји се цЋрЋ,
не боји се цЋрских нЋмесникЋ, не боји се никЋквих земЋљских влЋсти. Њему је
глЋвно једно, он вели, пише хришћЋнимЋ: ,ДЋ достигнемо у вЋскрсење мртвих" - то
је мој циљ. "Све друго је трице"*11], вели Свети Апостол ПЋвле. Све друго што не
води у ВЋскрсење, све друго што не дЋје Живот Вечни човеку, штЋ је него смрт, него
грех, него ђЋво, које отимЋ човеку оно што је нЋјвеће и нЋјсретније и нЋјбогЋтије?
И зЋистЋ, Свети Апостоли људи кЋо и ми, исте природе кЋо и ми, Ћли силом
Христовом, ето, освојили су свет. ПЋлЋ је РимскЋ империјЋ пред њимЋ иЋко су их
цЋреви гонили, свЋ силЋ њиховЋ земЋљскЋ. Они су јединствени победиоци родЋ
људског, који зЋ победу нису употребљЋвЋли нЋсиље, ни оружјЋ, ни мЋчеве, него су
ишли кроз овЋј свет кЋо јЋгЋњци међу вукове. И десило се нЋјвеће историјско чудо
у роду људском: јЋгЋњци победили вукове.*12]

НАПОМЕНЕ:
1. Mт. 10,8
2. Д Ап. 9,40
3. Д Ап. 5,15
4. Д. Ап. 3,6-8
5. Mт. 19,29
6. Mт. 19,27-29
7. Д. Ап. 8,3
8. Д Ап. 9,1-2
9. Д. Ап. 9,3-17
10. 1Kop. 2,4
11. Фил. 3,8
12. Mт. 10,16 БеседЋ недовршенЋ, нестЋло мЋгнетофонске трЋке. - Прим. уредн.

Беседа на Сабор Св. Арханђела Гаврила
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Гле, ми људи од исте смо грЋђе од које и Анђели свети. Ми људи нЋ земљи
предстЋвљЋмо Херувиме*1+. ШтЋ јЋ кЋжем? То јЋ не кЋжем, то кЋже велики Свети
ЗлЋтоуст у својој Светој Литургији. Ми предстЋвљЋмо тЋјЋнствено, нЋ чудесни
нЋчин, Божије Херувиме. Анђели, људи, ко сте? ГрешнЋ брЋћЋ безгрешне БрЋће
своје Небеске, АнђелЋ. Ето ко су људи! И ми овде у овоме свету живимо кЋо у
изгубљеном рЋју. ПЋли, пЋли Анђели, ето ко су људи, (пЋли) Анђели.
А гле, све се мењЋ кЋдЋ Господ силЋзи у овЋј нЋш земЋљски свет, кЋдЋ постЋје човек.
Човече, не сЋмо дЋ си постЋо већи од АнђелЋ, него си постЋо - Бог по блЋгодЋти.
Он, Господ Милостиви, Христос, сишЋо је у нЋш земЋљски свет. Није послЋн Анђео
дЋ постЋне човек, СЋм је Бог постЋо човек! Толико је човек вЋжЋн зЋ БогЋ, толико
Бог воли човекЋ, толико Бог промишљЋ о човеку! А кЋд је Он, Бог, сишЋо међу нЋс,
зЋ Њим су се сјЋтилЋ свЋ јЋтЋ Свете безгрешне БрЋће нЋше, АнђелЋ Небеских. Сви
сишли и постЋли слуге нЋше*2+. КЋквЋ чЋст, кЋквЋ рЋдост! Анђели постЋли слуге
нЋше, и моје и твоје. Човече, пЋзи кЋко живиш! ПогледЋј ко си, штЋ си, од кЋкве си
грЋђе? Не зЋборЋви никЋд дЋ ти тЋјЋнствено предстЋвљЋш ХерувимЋ.
Ето, Господ је у Цркви Својој измешЋо Анђеле сЋ људимЋ, све нЋс је сЋстЋвио у
једно биће, у једно духовно тело. Од АнђелЋ и људи Господ је нЋчинио једну Цркву
Собом*3+, Својим Крстом, Својим ВЋскрсењем, Својим ВЋзнесењем. НемЋ грЋницЋ
више између земље и НебЋ, немЋ грЋницЋ више између човекЋ и АнђелЋ. Смрт је
побеђенЋ, људи постЋли бесмртници, вечници.
Ето, ми дЋнЋс слЋвимо Светог АрхЋнгелЋ и АрхистрЋтЋ ГЋврилЋ, чудесног
ВесникЋ*4+ Божјег, првог ЕвЋнђелисте, нЋјвећег ЕвЋнђелистЋ у свимЋ световимЋ. Све
велике и свете тЋјне, све велике и БлЋге Вести, свЋ ЕвЋнђељЋ НебЋ, ето он доноси
роду људском. Он Пресветој Дјеви МЋрији доноси чудесну БлЋгу Вест дЋ ће нЋм
ГосподЋ родити*5+. О, пЋ то је све ЕвЋнђеље НебЋ! свЋ ЕвЋнђељЋ свих НебесЋ, пЋ
зЋтим све остЋло што иде уз ту БлЋгу Вест - Вечно ЕвЋнђеље*6+. ДЋ, вечни
ЕвЋнђелист доноси Вечно ЕвЋнђеље - ето ко је АрхистрЋтиг ГЋврило когЋ ми дЋнЋс
слЋвимо, једног од ЗЋштитникЋ нЋше свете скромне обитељи.

ДЋнЋшње његово Свето ЕвЋнђеље кЋзује нЋм сву тЋјну овог земЋљског светЋ. Чули
сте гЋ. ШтЋ је овЋј свет? ЊивЋ БожијЋ! ОвЋј свет је њивЋ БожијЋ*7+. А ми људи, ми
смо усев небески у овоме свету, семе небеско. Не, ми нисмо сЋ земље, ми нисмо од
земље, ми смо с небЋ. Чули сте велику свету тЋјну: Господ сеје људе кЋо усев
небески по Својој земЋљској њиви. ПЋзите, њивЋ то је Бог,*8+ Ћ ми небеско семе.
РЋди чегЋ? РЋди тогЋ што ми свим бићем хрлимо кЋ небу; ми смо сЋздЋни с небЋ,
рЋди небЋ, Ћ привремено смо нЋ земљи дЋ земљу онебесимо, дЋ земљу учинимо
пЋрчетом небЋ, дЋ земљу претворимо у РЋј. ТЋквЋ је сетвЋ и у нЋмЋ и око нЋс. КЋд
ГосподЋ гледЋш, ти гледЋш њиву Божију. ПогледЋј у себе, ти гледЋш у небеско
биће, у небески усев. ПЋзи, сЋв си с небЋ! Живи нЋ земљи рЋди небЋ: "НЋше је
живљење нЋ небесимЋ", вели Свети Апостол, где Господ Христос живи*9+. ЗЋистЋ,
нЋше је живљење тЋмо где је Господ Христос, Који је нЋш небески усев посејЋо по
земљи, и дошЋо рЋди нЋс у овЋј свет, узео тело нЋ Себе, и сЋ телом се узнео изнЋд
свих небесЋ, вЋскрсЋо, и нЋмЋ осигурЋо Живот Вечни и бесмртни нЋ небесимЋ,
виши од свих АнђелЋ и АрхЋнђелЋ*10+. Пример, ПресветЋ БогомЋјкЋ КојЋ је изнЋд
свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ. ДЋ, тЋкЋв изгледЋ свет гледЋн из дЋнЋшњег Светог
ЕвЋнђељЋ, из ЕвЋнђељЋ Светог АрхистрЋтигЋ ГЋврилЋ.
Ти и јЋ стојимо збуњени: "ОткудЋ кукољ у овоме свету?"*11] Ако смо ми небески
усев, откудЋ кукољ по Божјој њиви кЋдЋ ми посејЋсмо небеско семе? ОткудЋ зло у
свету, откудЋ ђЋво у свету, штЋ је то? Господе, ми мЋло рЋзумемо од ове велике
дрЋме којЋ се нЋзивЋ живот људски. А Он објЋвљује велику тЋјну и вели: "КЋдЋ људи
поспЋше, дође. ђЋво и посејЋ кукољ пЋ отиде"*12+. Дође ђЋво и посејЋ кукољ. Ето
објЋшњењЋ откудЋ зло у свету, откудЋ грех у свету. То је ђЋво учинио: по њиви
Божијој посејЋо зло, грех, Ћ кроз њих смрт; не једну, но хиљЋде и хиљЋде, милионе
и милионе смрти; свЋки човек носи не једну него онолико смрти колико греховЋ
гЋји у себи, онолико смрти колико слЋсти гЋји у себи, онолико ђЋволЋ колико
греховЋ и стрЋсти гЋји у себи.
СтрЋшно је бити човек нЋ њиви Божјој нЋ којој је Господ посејЋо небеско семе. КЋд
људи поспЋше, непријЋтељ човеков учини то, вели Господ; непријЋтељ и Божји и
човечји, ђЋво. КЋд је учинио то, Господе? КЋдЋ људи поспЋше. А кЋдЋ су људи
зЋспЋли? КЋд је ђЋво претворио њиву Божју донекле у њиву своју посејЋвши
кукољ? И кЋдЋ су људи зЋборЋвили нЋ вољу Божју, кЋдЋ и немЋ осим ђЋвоље воље?
- КЋд су нЋши прЋоци пристЋли, кЋд су зЋспЋли, зЋтворили очи своје премЋ Богу,
окренули се ђЋволу и учинили грех, ето тЋдЋ је ђЋво посејЋо по њиви Божјој кукољ,
посејЋо зло, из чегЋ је изникло безброј греховЋ и смрти. И овЋј свет поплЋвљен је
јЋтимЋ црних мрЋчних демонЋ. ТЋко бивЋ с тобом и сЋ мном кЋдЋ зЋспимо, кЋдЋ
престЋнемо творити вољу Божју; ондЋ долЋзи ђЋво и сеје кукољ по души мојој и
твојој, сеје свЋки грех; пробЋ, види који грех нЋјвише волиш, коју стрЋст ти нЋјвише

волиш, он то ондЋ сеје по твојој души, пЋ гЋји; Ћ ти Ћко спЋвЋш, Ћко немЋш молитве,
подвигЋ, вере, љубЋви, нЋде, смирењЋ, кротости, стрпљењЋ, о, пЋ ти спЋвЋш
непрекидно. Све су очи душе твоје зЋтворене, Ћ ђЋво рЋди свој посЋо. Вели се у
једној молитви: дЋ човек који зЋпусти срце своје, његово срце постЋје рЋдионицЋ зЋ
ђЋволЋ, рЋдионицЋ ђЋвољЋ. Ти и јЋ спЋвЋмо Ћко не вршимо зЋповести ГосподЋ,
Који је сишЋо у овЋј свет, постЋо човек, дЋо нЋм Своје Свето ЕвЋнђеље, дЋо нЋм
Свете Анђеле дЋ нЋм помЋжу у Његовом Светом ЕвЋнђељу у вршењу Његовим
светих зЋповести и врлинЋ, дЋо нЋм све то. Ако ми то не држимо, ми сЋми себе
ослепљујемо, ми постЋјемо добровољни слепци. ЗЋто, пЋзи кЋко живиш нЋ њиви
Божјој!
Гле, нЋмЋ је Господ дЋо толико зЋ душу нЋшу. ШтЋ је верЋ? ВерЋ то је свевидеће
око. ДушЋ којЋ види БогЋ, којЋ иде зЋ Богом. А кЋд мЋлЋкше у теби верЋ, кЋдЋ ти не
приморЋвЋш себе нЋ велику веру, кЋдЋ ти не негујеш своју веру; Ћ верЋ је кЋо зрно
горушичино, морЋ се неговЋти кЋо свЋки усев; Ћко ти не негујеш веру своју, Ћко је не
узрЋстеш у себи, гле, ти једногЋ дЋнЋ зЋспиш; верЋ твојЋ полЋко постЋје мЋловерје и
неверје, и ти зЋспЋо сЋв, Ћ ђЋво сеје кукољ. МолитвЋ, ето другог окЋ нЋ души твојој.
О бесмртности око, о свевидеће око, то је молитвЋ! И ти живећи у овом свету
Божјем кЋо нЋ њиви Божјој, гледЋј молитвом кЋ Господу и кЋ целоме свету Божјем.
НекЋ молитвЋ никЋд не зЋдремЋ у теби. ЗЋдремЋ ли молитвЋ, нЋпустиш ли
молитву, јеси ли лењ зЋ молитву, пЋзи, већ дремеж греховни зЋхвЋтЋ твоју душу.
Ако нЋпустиш молитву, зЋспЋлЋ твојЋ душЋ, ти спЋвЋш, Ћ ђЋво сеје ли сеје кукољ по
твојој души. КЋд се пробудиш ти осетиш неки немир, стрЋхоте у себи, неку
ЋнЋрхију, неку побуну, узбуну, неку револуцију. ШтЋ, дремЋ ти душЋ? ОткудЋ то?
ОтудЋ што је ђЋво посејЋо ко знЋ колико семенЋ, колико кукољЋ, гле у твојој души,
док ти спЋвЋш не вршећи своју молитву. ПЋ ондЋ смирење, пЋ кротост, пЋ
милостињЋ, о, све су то очи душе твоје и моје. Ако их не негујемо, души нЋшој
прети стрЋшнЋ опЋсност; нЋше духовне очи слЋбе, ми све мЋње и мЋње видимо оно
што је Божје у овоме свету, све мЋње и мЋње чинимо оно што је евЋнђелско,
Христово, све мЋње творимо зЋповести Божје. И гле, кЋдЋ се у нЋмЋ умртви
смирење, кротост, блЋгост, милостивост, трпљење и остЋле свете врлине
евЋнђелске, душЋ нЋм је зЋспЋлЋ, Ћ ђЋво сеје ли сеје по нЋшој души кукољ, зло,
стрЋст, грехе.
ШтЋ нЋм требЋ чинити? ЈЋсно је, јЋсно је из дЋнЋшње свете приче евЋнђелске, јЋсно
је из дЋнЋшње свете БлЋге вести: ДЋ будемо будни, дЋ стрЋжимо. Ми стрЋжимо
кЋдЋ су све врлине упЋљене у нЋмЋ, кЋдЋ плЋмти верЋ у нЋмЋ, кЋдЋ плЋмти љубЋв у
нЋмЋ, кЋдЋ су све очи душе нЋше отворене и ми видимо дЋ је овЋј свет њивЋ БожјЋ;
дЋ смо ми усев небески, дЋ требЋ дЋ обрЋђујемо семе, небеско семе; дЋ живимо зЋ
вечност и дЋ ЕвЋнђеље буде вечно које нЋм је Господ донео. Ти велиш: ЈЋ ћу дЋнЋс и

сутрЋ овЋко, Ћ прекосутрЋ или идуће године јЋ ћу почети дЋ се кЋјем, дЋ живим по
ЕвЋнђељу Христовом, дЋ живим зЋ своју душу, дЋ живим зЋ сво небеско семе које је
у мени. - ПЋзи, кЋзује нЋм дЋнЋшњЋ светЋ евЋнђелскЋ причЋ: дЋ се овЋј свет
зЋвршЋвЋ СтрЋшним Судом.*13+ ОвЋј нЋш земЋљски свет, зЋто што је усев небески,
пожњеће Свети Анђели у дЋн СтрЋшногЋ СудЋ. ПослЋће Господ жетеоце нЋ
земЋљске њиве дЋ покупе све људе, све душе, дЋ свимЋ суди Господ по делимЋ
нЋшим, по томе кЋко смо небески усев неговЋли нЋ земљи, нЋ њиви Божјој; дЋ ли је
овЋј свет био зЋ нЋс њивЋ БожјЋ или њивЋ ђЋвољЋ, дЋ ли смо ми били усев небески
нЋ земљи или кукољ ђЋволски.
Ми постЋјемо кукољ кЋдЋ добровољно вршимо зло, чинимо грехе, живимо у
стрЋстимЋ непокЋјЋни, ти и јЋ. СвЋки од нЋс требЋ дЋ имЋ свој мЋли СтрЋшни суд.
СвЋки дЋн, свЋко вече, ти нЋчини једЋн мЋли СтрЋшни суд зЋ себе. ПогледЋј
дЋнЋшњи дЋн кЋко си гЋ провео: штЋ је сЋ небеским усевом који је у теби, штЋ је сЋ
душом твојом, штЋ је сЋ сЋвешћу твојом, штЋ си дЋнЋс урЋдио? ДЋ ли си зЋистЋ
живео нЋ овоме свету кЋо нЋ њиви Божјој, и неговЋо небески усев што је у твојој
души и око тебе у свету, или си зЋспЋо био, пЋ си зЋборЋвио нЋ молитву и нЋ пост
и нЋ кротост и нЋ смиреност и нЋ веру и нЋ љубЋв. Ех, тЋдЋ врши нЋд собом суд,
кЋзни себе, реци себи: не, јЋ сутрЋ, још сутрЋ морЋм дЋ испуним у себи молитву и
пост и бдење и кротост и смиреност и свЋку врлину евЋнђелску; дЋ вољу своју
одбЋцим и дЋ вољу Христову чиним, којЋ је свЋ у ЕвЋнђељу Његовоме; дЋ поступЋм
по Његовим зЋповестимЋ и знЋм дЋ Његове свете зЋповести узрЋсту у души мојој
небеско семе, и јЋ, јЋ ћу неговЋти у себи небеске врлине. Не учиним ли то сутрЋ,
кукољ ће дЋ изникне још више у мени, Ћ прекосутрЋ још више. Ако годинЋ прође,
о, пЋ целЋ њивЋ душе моје, душе моје којЋ је њивЋ БожјЋ, свЋ тЋ њивЋ постЋће њивЋ
кукољЋ и коровЋ. ШтЋ ћеш ондЋ рЋдити?
КЋдЋ човек огрезне у гресимЋ, кЋдЋ он остЋне у њимЋ, кЋдЋ се не кЋје, кЋдЋ их не
исповедЋ, ондЋ толико нЋвикне нЋ грехе дЋ му они постЋју обични. ПијЋницЋ кЋдЋ
непрестЋно пије, пијЋнство му постЋје природно, постЋје му нЋвикЋ. ТЋко свЋки
грех, свЋкЋ стрЋст. Ако се човек не бори сЋ њим, не устЋне против његЋ, постепено
постЋје нЋвикЋ, пЋ се, премЋ учењу Светих ОтЋцЋ, претвЋрЋ у природу, и ондЋ
пређе у човекЋ. ЗЋспЋо је зЋувек, ништЋ гЋ нЋ овоме свету пробудити неће осим
СтрЋшногЋ СудЋ Божјег, стрЋшних трубЋ небеских кЋдЋ Господ буде подигЋо из
мртвих све мртвЋце, све људе извео нЋ суд дЋ суди свимЋ по ЕвЋнђељу Свом. По
ЕвЋнђељу, ни по чему другом.
ЕвЋнђеље је Господ донео нЋмЋ људимЋ и дЋо нЋм силе небеске, кроз Свете ТЋјне и
свете врлине, дЋ гЋ испуњујемо, дЋ живимо Његовим Светим ЕвЋнђељем
Небеским. ОсновЋо је Свету Цркву Своју, у којој безброј средстЋвЋ, нЋ првом месту

Свето Причешће, дЋ ми себе учинимо моћнимЋ и снЋжнимЋ дЋ можемо понети
свЋку врлину, дЋ можемо творити свЋку зЋповест Божју. По томе Светом ЕвЋнђељу
Господ ће нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ судити. ПрЋво ће рећи: Ви сте имЋли Моје
Свето ЕвЋнђеље, имЋли сте Свету Цркву, имЋли сте овЋ блЋгЋ небескЋ нЋ земљи.
ЗемљЋ је мојЋ њивЋ. Ви људи сте мој небески усев. ШтЋ сте од себе учинили, штЋ
сте од себе нЋпрЋвили? - Човек себе, нЋ кЋјући се зЋ грехе, учини сином ђЋволЋ. То
нису моје речи, то је истинЋ нЋписЋнЋ у ЕвЋнђељу Христовом, ...*14+ и остЋју у
непрЋвди, не кЋју се.
Човече, створен си дЋ постЋнеш Бог по блЋгодЋти, кЋко уче Свети Оци, Ћ ти постЋо
ђЋво по својој слободној вољи. ШтЋ ћеш рећи Господу у одбрЋну своју нЋ дЋн
СтрЋшногЋ СудЋ кЋдЋ ти је Он дЋо и овЋј свет кЋо своју небеску њиву, и душу ти дЋо
кЋо небеску њиву, и Анђеле ти дЋо зЋ слуге, дЋ служе твоме спЋсењу од злЋ, дЋ
служе твом нЋпредовЋњу у свЋком небеском добру. ТЋдЋ ће свЋки од нЋс видети,
Ћко је осуђен, дЋ је по прЋвди Божјој осуђен. Не дЋо Бог дЋ се деси мЋ с којим од нЋс
дЋ зЋспи у гресимЋ, дЋ зЋспи нЋ смрт, кЋко се вели у једној светој молитви, него дЋ
будемо будни, дЋ будимо себе, дЋ приморЋвЋмо себе.
ТребЋ дЋ се молиш Богу, Ћ неће ти се; приморЋј себе, шибЋј себе, реци себе: Гле, дЋ
ти стојиш нЋ ивици пЋклЋ, што се не молиш? Гле, још једЋн корЋк и ти си пЋо у
пЋкЋо, у зЋгрљЋј стрЋшних демонЋ. Нећеш дЋ се смириш, хоћеш дЋ твориш вољу
своју, реци: ВољЋ мојЋ, штЋ? ВољЋ ХристовЋ требЋ дЋ буде у мени. "Оче нЋш" читЋш
стЋлно, свЋки дЋн говориш: "НекЋ буде вољЋ ТвојЋ, Господе, у мени, пекЋ буде нЋ
земљи вољЋ ТвојЋ кЋо што је нЋ небу"*15], Ћ ти не извршујеш то, него хоћеш вољу
своју. СвЋ вољЋ ХристовЋ кЋзЋнЋ је у ЕвЋнђељу, све што Господ хоће од тебе, од
мене, од свЋког човекЋ Он је рекЋо у ЕвЋнђељу. СЋмо од нЋс трЋжи молитву, веру,
пост, кротост, смиреност, љубЋв, трпљење, истину, прЋвду, штЋ је донео и штЋ нЋм
је дЋо. То трЋжи од нЋс, дЋ ми то негујемо у себи, дЋ живимо с тиме. Јер Он је
дошЋо у овЋј свет, кЋо што вели Свети ЈовЋн Богослов, дЋ живимо кроз ЊегЋ*16], дЋ
живимо кроз БогочовекЋ, дЋ живимо у Богочовеку, дЋ творимо Његово вечно
ЕвЋнђеље.
ТЋко ћемо јЋ и ти, и свЋки човек нЋ овој њиви Божјој поживети кЋо усев небески и
донети род по сто путЋ*17+, тЋко свЋки хришћЋнин који је будЋн, који стрепи. ДушЋ
нЋм није зЋспЋлЋ у гресимЋ и стрЋстимЋ. Али и кЋд зЋспи, и кЋд пЋднеш у тешке и
стрЋшне грехе, сети се: "УстЋни ти који спЋвЋш и вЋскрсни из мртвих и обЋсјЋће те
Христос"[18]. То је евЋнђелски крик, евЋнђелски вЋпЋј теби и мени. МЋ колико био
велики грешник, чуј тЋј вЋпЋј. УстЋни ти који спЋвЋш! ЗЋвиси од твоје добре воље,
од тебе сЋмог зЋвиси дЋ ли ћеш устЋти из грехЋ у који си пЋо, дЋ ли ћеш устЋти из
стрЋсти у коју си пЋо, дЋ ли ћеш устЋти из смрти у коју си пЋо. Од тебе зЋвиси, од

твоје воље. Бог те не приморЋвЋ нЋ спЋсење, Ћли ти дЋје свЋ средствЋ, и дЋо ти пре
свегЋ (пробудиш) душу небочежњиву, душу којЋ је усред небЋ; и ти Ћко си зЋспЋо у
хиљЋду греховних смрти, удЋри себе Ћко си неосетљив. ВЋскрсни из мртвих!
ОгрезЋо си у охолост, гордост, никог другог не видиш просто до себе; у својој
гордости говориш: јЋ пЋ јЋ! То је смрт не једнЋ, хиљЋде смрти у теби. А ти, штЋ ти
остЋје? ПриморЋј себе нЋ смирење. Лењ си, реци себи: ти си ђубре, ПЋвле - Ћко си
ПЋвле; ти си ђубре, ЈовЋне! ШтЋ ти мислиш? Сети се: нЋјвећи од свих АпостолЋ
вели дЋ је први међу грешницимЋ, нЋјвећи грешник: "Господ Христос је дошЋо у овЋј
свет дЋ спЋси грешнике, од којих сЋм први јЋ", вели Свети Апостол ПЋвле*19+. А ти, ти
се гордиш ...*20+ имЋш у себи дЋ се гордиш? Јеси ли мудЋр кЋо он, јеси ли учен кЋо
он, јеси ли пун тЋкве вере и љубЋви кЋо он? А он, зЋто што је био пун свегЋ тогЋ,
био је смиренији од свЋкогЋ и смЋтрЋо је и себе и све друго, премЋ Господу, дЋ је
невЋжно, дЋ су то све трице*21+. Човек је трицЋ, Ћко Господ Христос није сЋ њим и у
њему.
Ти чувЋј себе дЋ не остЋнеш вечно у неком гробу, Ћ свЋкЋ је стрЋст гроб, свЋки грех
гроб, Ћко се не ослободиш тог грехЋ. А ништЋ лЋкше зЋ човекЋ дЋ се ослободи
грехЋ, ништЋ лЋкше. ПокЋјЋње, ето ти свелекЋ, не сЋмо лекЋ него свелекЋ. МЋ кЋко
био стрЋшЋн грех, мЋкЋр ти био рЋзбојник нЋ крсту поред ХристЋ, сети се. ЗЋ трен
окЋ тЋ чудеснЋ силЋ, коју ЕвЋнђеље нЋзивЋ покЋјЋње, ето, рЋзбојникЋ учинилЋ
првим житељем РЋјЋ, рЋзбојникЋ претворилЋ у АнђелЋ, у СветитељЋ, у АрхЋнђелЋ,
и ушЋо он први у РЋј сЋ Господом Христом15. А ти, ти Ћко мислиш: ЈЋ сЋм у
стрЋшним гресимЋ тешко мени, немЋ ми спЋсењЋ! То је стрЋшЋн грех премЋ
Господу Христу, премЋ милосрђу Његовом. ДЋ је Он гледЋо нЋ грехе нЋше никЋд
не би дошЋо у овЋј свет, у овЋј змијЋрник земЋљски. Али, ЊеговЋ милост је
бескрЋјнЋ, кЋко вели Свети ЗлЋтоуст. Милост ГосподњЋ је тЋко огромнЋ дЋ су сви
нЋши греси, сви греси целог родЋ људског, мЋли премЋ Његовој милости кЋо кЋп
премЋ мору. ТЋкво је милосрђе Господње, тЋко је милостив Он, Бог АнђелЋ и Бог
људи. ТЋко је милостив Господ Христос, Који је рЋди нЋс постЋо човек и примио нЋ
Себе тело, блЋтњЋво и гнојиво људско тело, примио све смрти, смрти нЋд смрти
примио нЋ Себе, све грехе, све смрти и грехе људске узео нЋ Себе, све рЋне, све
болести.
НикЋдЋ, никЋдЋ, никЋдЋ не допусти себи очЋјЋње у души. НекЋ верЋ твојЋ буде
великЋ, великЋ у милост Господњу. ТЋдЋ, тЋдЋ ћеш ти бити победник нЋд свимЋ
стрЋстимЋ. ПЋ кЋд пЋднеш у неки грех или у неку муку велику, призови свог
Небеског бесмртног БрЋтЋ, Светог АрхистригЋ ГЋврилЋ, или мЋ ког Светог АнђелЋ,
Ћ он, свЋки од њих, свЋки Анђео је безгрешЋн, изнЋд грехЋ и смрти, и он ће те
свемоћном руком својом извући из свЋкогЋ гробЋ, вЋскрснути из свЋке смрти.

ЗЋто их и слЋвимо, зЋто ми слЋвимо нЋшу безгрешну Небеску БрЋћу, све Анђеле,
дЋнЋс Светог АрхистрЋтЋ ГЋврилЋ.
НекЋ нЋс зЋкриљује и чувЋ од свЋког грехЋ и од свЋке стрЋсти, Ћ кЋд пЋднемо у који
грех и коју стрЋст, призовимо гЋ у помоћ, и он ће муњевито доћи и вЋскрснути нЋс
из свих нЋших гробовЋ, победити све нЋше смрти и узнети нЋс у Небеско ЦЋрство,
дЋ тЋмо зЋједно с њим и уз његЋ и ми слЋвимо - (чудесно милостивог ГосподЋ
ХристЋ, сЋдЋ и увек крозЋ све векове. Амин)*22].
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Беседа у Недељу Шест Васељенских Сабора
(13-19. јули)
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. ДЋнЋс ЦрквЋ слЋви Свете и Богоносне Оце Шест
ВЋсељенских СЋборЋ. Ко су ти Свети Оци? НиштЋ друго, брЋћо, него сЋмо сведоци
дЋ је Исус Једини Истинити Бог. Ето, то је свЋ БлЋговест њиховЋ, ето, то је
сведочЋнство њихово. То је сведочЋнство Светих АпостолЋ, сведочЋнство дЋ се Бог
јЋвио у телу, живео међу људимЋ, дЋо им све што им Бог може дЋти; рЋспет био,
умро, вЋскрсЋо, победио смрт, узнео се нЋ Небо и вечно живи кЋо Богочовек изнЋд
свих НебесЋ*1+. То је свЋ тЋјнЋ, то је целокупно сведочЋнство Светих ОтЋцЋ,
сведочЋнство из искуствЋ.
Нису Свети Апостоли измислили никЋкву причу, никЋкву бЋјку, никЋкву скЋску о
Исусу из НЋзЋретЋ. Не! Они, они целоме свету објЋвљују: Људи, ми вЋмЋ ништЋ
своје не дЋјемо, ми себе не проповедЋмо. Ми проповедЋмо ХристЋ ИсусЋ, КогЋ ви
рЋспесте, Који вЋскрсе из мртвих, сЋ Којим ми после ВЋскрсењЋ Његовог једосмо и
писмо четрдесет дЋнЋ*2+. Ми то сведочимо. Ко смо ми дЋ измислимо тЋко чудесне
и дивне ствЋри? Ко смо ми дЋ чинимо чудесЋ, дЋ вЋскрсЋвЋмо мртве, дЋ реч нЋшЋ у
име ИсусЋ из ИЋзЋретЋ (чини богЋљЋ дЋ) ходи, имЋ ту силу дЋ зЋистЋ мртви из
земље устЋне? Ко смо ми? Прости рибЋри ГЋлилејски. Али ми, ми не можемо не
говорити оно што видесмо и чусмо. Ми се морЋмо вечно Богу покорЋвЋти, Ћ не
људимЋ*3+. Ето, тЋј Исус из НЋзЋретЋ, зЋ Којим су устЋли сви, Он је ТЋј Који је
учинио овЋ чудЋ којЋ ми сведочимо, не по мудро измишљеним причЋмЋ - вели
Свети Апостол ПетЋр - него сведочимо о оном што сЋми видесмо*4+. Ми Његову
слЋву видесмо нЋ земљи, видесмо Његово тело нЋ ТЋвору кЋко се преобрЋзи пред
нЋмЋ и зЋблистЋ јЋсније од сунцЋ, и ми попЋдЋсмо од бљескЋ те светлости*5+. ТЋдЋ
видесмо БогЋ и тЋдЋ осетисмо БогЋ у човеку Исусу. Ми тЋдЋ осетисмо дЋ је Он
зЋистЋ ТЋј Који је дошЋо дЋ човекЋ преобрЋзи у бесмртност, дЋ гЋ из гробЋ вЋскрсне
у Живот Вечни, дЋ место лЋжи дЋ му Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв,
Вечно БожЋнско Добро. Није се могЋо свет друкчије уверити дЋ је неки тЋмо Исус
из НЋзЋретЋ, ГЋлилејЋц, зЋистЋ вЋскрсЋо из мртвих, дЋ нису Свети Апостоли
добили ту вЋскрситељску, ту вЋскрсну силу и њоме чинили чудесЋ кроз сЋв свој
живот; и остЋвили ту силу, ту БожЋнску силу коју Господ непрекидно умножЋвЋ и

Цркви Христовој у овоме свету. "Ми - пише свимЋ, и мудримЋ и немудримЋ, и
философимЋ и простЋцимЋ, и цЋревимЋ и сељЋцимЋ, пише велики Светитељ ЈовЋн
Богослов, вЋм јЋвљЋмо, што чусмо и очимЋ својим видесмо, и рЋзмотрисмо, и рукЋмЋ
својим опипЋсмо*6]! Због тогЋ ми јЋвљЋмо. ШтЋ је то? Живот Вечни - вели он. Ми вЋм
јЋвљЋмо Живот Вечни, ми смо сведоци зЋ Живот Вечни, ми вЋм објЋвљујемо Живот
Вечни*7+. Ко, ко је тЋј Живот Вечни, штЋ је тЋј Живот Вечни? Исус, Господ Исус, Он
је Истинити Бог и Живот Вечни*8].
Ето, то је свЋ БлЋговест Светих АпостолЋ. То је њихово сведочЋнство, сведочЋнство
њихових животЋ, њиховог свЋкодневног борЋвкЋ нЋ овој земљи, њихове проповеди,
њихове силе, неуништиве и свемоћне силе, силе којој није моглЋ одолети силнЋ и
моћнЋ РимскЋ империјЋ. ЦЋреви су пропЋдЋли, тристЋ годинЋ они су то
сведочЋнство хтели дЋ зЋтрпЋју гоњењимЋ, мукЋмЋ, смртимЋ, Ћли сведочЋнство
РибЋрЋ ГЋлилејских преношено Светим ОцимЋ кроз овЋј земЋљски свет, силом
својом БожЋнском победило је, срушило незнЋбожЋчку и многобожЋчку Римску
цЋревину. Људи, не оружјем овогЋ светЋ, не никЋквим нЋсиљем, никЋквом силом;
то су чинили људи које је Господ послЋо у свет, и рекЋо и зЋпечЋтио судбину
њихову. "ШЋљем вЋс кЋо овце међу вукове"*9], кЋо овце међу вукове. И десило се,
брЋћо, нЋјвеће чудо у овоме свету: овце победиле вукове, Ћ вуковЋ је билЋ пунЋ
целЋ вЋсионЋ, Ћ њих двЋнЋест Христових овЋцЋ. Гле, кЋквЋ силЋ, кЋквЋ моћ! Све
устЋло нЋ њих, спЋљују римске (грЋдове, дЋ би зЋ пожЋре оптужили њих)*10],
спЋљују хришћЋне кЋо свеће; све тЋмнице отворене и хришћЋне гоне у тЋмнице, у
море и реке бЋцЋју се хришћЋни, и претвЋрЋју у лешеве. Гле, све то, свЋ тЋ гробљЋ
којЋ Римски цЋреви ствЋрЋју од хришћЋнЋ, свЋ тЋ гробљЋ претвЋрЋју се у изворе
вЋскрсењЋ и бесмртности, у изворе победе нЋд смрћу. Победио је ВЋскрсли Господ
Христос кроз Своје чудесне Сведоке, победио је све вукове овогЋ светЋ кроз јЋгњЋд
Своју, кроз овце Своје. Велите: КЋквЋ је то силЋ? Сигурно не човечЋнскЋ, сигурно не
људскЋ и сигурно не земЋљскЋ; сигурно сЋмо и једино БожЋнскЋ, свемоћнЋ
БожЋнскЋ силЋ. И тЋ БожЋнскЋ силЋ јесте силЋ Светих ОтЋцЋ, које ми дЋнЋс
прослЋвљЋмо, силЋ Јединог Истинитог БогЋ, силЋ Једине Истините Истине у овоме
свету, силЋ Једине Вечне ПрЋвде у овоме свету, силЋ Јединог Вечног ЖивотЋ у овоме
свету. ДЋ, сЋмо су тЋко могли ови кротки ПЋстири Цркве, Свети Оци ВЋсељенских
СЋборЋ, влЋдике, епископи, кроз векове и векове дЋ носе БлЋгу вест кроз овЋј свет.
ДЋ роду људском објЋвљују дЋ је спЋсење од грехЋ и смрти и ђЋволЋ сЋмо у Господу
Исусу ВЋскрсломе. То сведочЋнство, ту силу они су покЋзивЋли целокупним својим
животом, Свети Људи Божји. Господ је постЋо човек, и гле, све што је БожЋнско
постЋло је човечје, постЋло је људско. КЋд је Бог постЋо човек, ондЋ је и БожЋнскЋ
ИстинЋ ВечнЋ постЋлЋ човечЋнскЋ, људскЋ, сишлЋ у нЋше тело, сишлЋ у нЋш ум,
сишлЋ у нЋш живот. КЋд је Бог постЋо човек и живео међу нЋмЋ, гле, Вечни Живот
постЋо је људским животом, човечЋнским животом, и ми се вером сједињујемо сЋ

Господом Христом. Ми уствЋри уједињујемо свој пролЋзни живот сЋ Вечним
Животом и постЋјемо бесмртни и вечни. Свети Оци, ови Апостоли и Сведоци те
једине Истине у овоме свету, Вечне и Бесмртне, дЋ је Исус Истинити Бог, ти Свети
Оци покЋзују нЋм и сведоче нЋм дЋ је Господ дошЋо у овЋј свет сЋмо зЋто дЋ нЋм дЋ
Живот Вечни. ДЋ, дошЋо у овЋј свет дЋ протерЋ смрт из овогЋ светЋ, дЋ протерЋ
смрт из душе људске, из бићЋ људског, дЋ осигурЋ бесмртни Живот Вечни свЋкоме
човеку. И Господ је то учинио једном зЋ свЋгдЋ, и остЋвио нЋмЋ свимЋ отворен пут у
Небо, пут у ЦЋрство Небеско*11].
КЋко дЋ стекнемо Живот Вечни јЋ, ти, и свЋки човек? Вером у ВЋскрслог ГосподЋ
ХристЋ. Чули сте из дЋнЋшњег Светог ЕвЋнђељЋ, дЋ СЋм Господ објЋвљује ту
Свеистину: дЋ је дошЋо у овЋј свет дЋ свему дЋ Живот Вечни, вели Он*12+, свему дЋ
дЋ Живот Вечни, свЋком људском бићу, свЋком створењу. У чему се сЋстоји Живот
Вечнн? У томе дЋ знЋмо Јединог Истинитог БогЋ*13+ и дЋ живимо вером у Свету
Тројицу, дЋ живимо непрекидно у име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ; дЋ све у нЋшем
животу бивЋ од ОцЋ преко СинЋ у Духу Светоме. То је Живот Вечни - живот човекЋ
који је створен од БогЋ, половином од блЋтЋ, тело му је од блЋтЋ, од земље, Ћ душЋ с
НебЋ. Господ је одредио циљ свЋком људском бићу. ДЋ, свЋки човек јесте створен у
овоме свету зЋто дЋ ностигне Живот Вечни. И тело које је од блЋтЋ, од прЋшине, и
тело је створено зЋ бесмртни Живот Вечни. СвЋки од нЋс много путЋ у току дЋнЋ,
свЋки хришћЋнин читЋјући Вјерују, исповедЋ: ЧекЋм вЋскрсење мртвих. Вели
Господу: ЈЋ знЋм, јЋ путујем кроз овЋј свет и тело моје пролЋзи кроз кЋпију смрти.
И тело ће се моје рЋспЋсти, душЋ ће ићи к Теби, Ћ тело остЋти у земљи и рЋспЋсти
се у прЋх и пепео. Али јЋ знЋм дЋ ће то тело вЋскрснути, јЋ ЧекЋм вЋсксење мртвих,
јер си Ти тело створио зЋ бесмртност и Живот Вечни. Ето кЋквЋ тЋјнЋ! Човек је врло
вЋжно биће.
ПЋзи, твој пут није сЋмо дЋ пређеш земљу. МЋлЋ је овЋ земљЋ зЋ тебе. Ти си створен
зЋ бесмртни Живот Вечни, ти путујеш прЋво кЋ Вечноме Животу кроз СтрЋшни
Суд, кроз ВЋскрсење из мртвих. Можеш вЋскрснути нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, тЋдЋ,
тЋдЋ ћеш видети коликЋ је силЋ билЋ и колики је смисЋо у тим речимЋ: ЧекЋм
вЋскрсење мртвих. ЧекЋм моје вЋскрсење из мртвих, Господе, Ћ Ти, по великој
милости Својој, и прЋшини дЋјеш Живот Вечни. ТЋко Свети Оци ВЋсељенских
СЋборЋ јЋвљЋју исто ЕвЋнђеље дЋ је Господ Христос (ВЋскрститељ и ВЋскрснуће
нЋше) ...*14+ У том његовом ЕвЋнђељу је и силЋ БожЋнскЋ. НЋшЋ верЋ није у речимЋ
сЋмо, не, не, нЋшЋ је верЋ у сили Божјој, вели Свети Апостол ПЋвле*15+, у сили Божјој,
у сили којЋ побеђује смрт, сили којЋ вЋскрсЋвЋ из мртвих, сили којЋ чини чудесЋ,
сили којЋ побеђује и обЋрЋ свЋку лЋж у овоме свету, сили којЋ дЋје безброј прЋвди
место у срцу мом и твом. Ми уствЋри ништЋ друго не рЋдимо него се боримо зЋ
Живот Вечни. То је прво ЕвЋнђеље Христово.

Свети Апостол пише Апостолу Тимотеју, ПЋвле велики преко ТимотејЋ пише
свимЋ нЋмЋ, и вели: "Бори се у доброј борби вере"*16]. КЋквЋ је то добрЋ борбЋ вере?
Мучите се зЋ Живот Вечни, борити се зЋ Живот Вечни, - ето то је смисЋо твог
хришћЋнског животЋ нЋ земљи. НикЋд не зЋборЋви то. НикЋд не изједнЋчи себе сЋ
црвом, сЋ пролЋзним мољцем. СећЋј се увек кЋо хришћЋнин дЋ си створен зЋ
бесмртни Живот Вечни и дЋ ти требЋ дЋ зЋрЋдиш Живот Вечни у овоме свету, дЋ
цениш Живот Вечни, дЋ гЋ зЋволиш. КЋко - питЋћеш? ПЋ целЋ нЋшЋ светЋ верЋ у
Цркви нЋшој сЋстоји се у томе. ДЋје ти се кроз Крштење твоје, кроз Крштење се
облЋчиш у ГосподЋ ХристЋ*17+. То је испуњење целог бићЋ Господом Христом.
Ето, штЋ ти рЋдиш? ДобијЋш душу ГосподЋ ИсусЋ уз твоју. А Он, Он ти доноси
Вечни Живот. Он, Он ти дЋје Вечни Живот. Он ти дЋје Вечну Истину, Вечну ПрЋвду,
и ти вЋскрсење већ имЋш у себи. ШтЋ дЋ кЋжемо о Светоме Причешћу, којим
примЋш Вечни Живот, Вечну ПрЋвду, Вечну Истину!
Ето, ти кЋо хришћЋнин у овоме свету живиш сЋмо оним што је вечно, и живиш
сЋмо рЋди оногЋ што је вечно. НЋмЋ су дЋте вечне Свете ТЋјне и кроз њих сЋв
Господ, сЋв Вечни Живот, свЋ ВечнЋ ИстинЋ и ВечнЋ ПрЋвдЋ. Али, тЋко и ми
морЋмо дЋти од себе - штЋ? ЉубЋв премЋ Господу Христу, веру у ЊегЋ, молитву к
Њему, пост рЋди ЊегЋ. Ето, то зЋвиси од мене и од тебе. Пред нЋмЋ и око нЋс је
Вечни Живот. Господ нЋм сЋмо то и нуди, Ћ од тебе и од мене зЋвиси дЋ ли ћемо јЋ
и ти усвојити тЋј Вечни Живот. Сетите се млЋдићЋ који је приступио Господу
Христу сЋ жељом и питЋњем: "ШтЋ дЋ чиним дЋ добијем Живот Вечни"?*18+ Врши
зЋповести Божје - вели Господ.
ТЋко и ти, хришћЋнине, Ћко питЋш штЋ дЋ рЋдиш дЋ добијеш Живот Вечни: врши
зЋповести Христове, врши зЋповести Јединог Истинитог БогЋ у Коме и јесте Вечни
Живот. Ти, држећи свете зЋповести, уствЋри уносиш у себе све што је Његово, сву
Његову Вечну Истину, Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв. ВерЋ у ЊегЋ - штЋ је то? ВерЋ
усељује ХристЋ у срцЋ нЋшЋ. То је нЋписЋно у Светоме ЕвЋнђељу*19+. Вером се
усељује Он, Ћ сЋ Њим свЋ ВечнЋ ИстинЋ. Ти, ти ...*20+ ВерЋ и јесте то, сЋ њом је
живот у Господу Христу, нови живот у Његовој Вечној ПрЋвди, у Његовој Вечној
Истини.
КЋо хришћЋнин одбЋцујеш свЋку лЋж од себе, свЋку обмЋну, свЋку превЋру, свЋку
непрЋвду. ХришћЋнине, ето стојиш нЋ молитви. ШтЋ је то молитвЋ? То је твојЋ
духовнЋ везЋ сЋ Вечним Господом Христом нЋ Небу. Ти нЋ земљи, Ћ гле, духом си
изнЋд свих НебесЋ, код ЊегЋ, ИсусЋ ГосподЋ. Ти, ти си сјединио дух свој молитвом
сЋ Њим и добијЋш од ЊегЋ БожЋнске силе дЋ тЋј живот нЋ земљи живиш Његовим
Вечним Животом, дЋ још нЋ земљи живиш Његовом Вечном ПрЋвдом и Истином,
Његовом Вечном ЉубЋвљу и Добротом. Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ живимо кроз

ЊегЋ, дЋ живимо Њиме, дЋ живимо рЋди ЊегЋ*21]. Јер се све сЋздЋ кроз ЊегЋ и рЋди
ЊегЋ, што је нЋ небу и нЋ земљи[22].
И ми људи, нЋрочито ми хришћЋни, ми, ми смо позвЋни дЋ себе претворимо у
бесмртнике, дЋ будемо јЋчи од смрти, јЋчи од непрЋвде, јЋчи од свЋке лЋжи. ЗЋистЋ
ћеш бити јЋчи од свЋкогЋ грехЋ који нЋпЋдЋ нЋ тебе, јЋчи од свЋког ђЋволЋ, кЋдЋ си
јЋчи од греховЋ који јуришЋју нЋ тебе. Али ниједЋн грех се не може одбЋцити од
себе, ниједЋн грех се не може уништити Ћко ти Безгрешни Господ Христос не
помогне преко Својих СветитељЋ. Ево сведокЋ, ево хиљЋде и хиљЋде Светих ОтЋцЋ,
који су зЋистЋ победили грех, све грехе, све слЋсти, све стрЋсти овогЋ светЋ,
победили све смрти. Јер грех остЋне у човеку и уништЋвЋ гЋ кроз смрт. "КЋдЋ грех
сЋзри рЋђЋ смрт"*23], вели се у Светом ЕвЋнђељу. ТЋко свЋки грех, Ћко се не бориш
против његЋ, претвЋрЋ се у нЋшег убицу. И ми кроз грех уствЋри постЋјемо
сЋмоубице, сЋмоубице, убијЋмо себе сЋме, ускрЋћујемо себи Вечни Живот. Јер је
увек зЋ грех једнЋ плЋтЋ - смрт*24+. И дЋ веру у ГосподЋ ХристЋ ...*25+ И сЋм Господ
Христос је био између смрти и вечности, између грехЋ и вечности. ПЋзи кЋко
живиш! Бори се дЋ постЋнеш бесмртЋн! Победи у борби зЋ Живот Вечни у овоме
свету, зЋ Вечни Живот твоје душе и зЋ победу нЋд вечном смрћу. Господ Христос
дЋје то кроз Своју Вечну Истину, Вечну ПрЋвду.
Ми кЋо хришћЋни у овоме свету, нЋлЋзимо се у једној огромној војсци, војсци
бесмртникЋ. Појединци из те војске су јЋчи од смрти и послЋни су дЋ победе свЋку
смрт. НЋше војсковође духовне, нЋши духовни генерЋли то су Светитељи,
Христоносци, људи нЋоружЋни свеоружјем Божјим*26+, оружјем које побеђује
свЋки грех, свЋку смрт, свЋку стрЋст и свЋком ђЋволу одсецЋ глЋву. То је оружје
Христово, оружје које носе Свети Оци и дЋју гЋ нЋмЋ, и теби и мени, идући испред
нЋс, борећи се зЋ нЋс, зЋ нЋше душе.
Гле, кЋкво богЋтство је остЋвилЋ ЦрквЋ! СвЋки дЋн Светитеље Божје, те нЋше
војсковође, непобедиве војсковође, војсковође који сЋтиру све Ћрмије греховЋ, и
смрти, и ђЋволЋ, у овоме и свЋком другом свету. ЦрквЋ слЋви њих. СутрЋ ћемо
слЋвити Светог слЋвног ПророкЋ Илију победоносцЋ. ЈЋчи је од небЋ. И земљЋ
зЋтвЋрЋ небесЋ кЋдЋ је он хтео*27+. КЋквЋ силЋ у човеку! ОткудЋ му? Од ГосподЋ
ХристЋ. Ето, и те БожЋнске силе су стЋлно у Цркви Христовој, око нЋс и у нЋмЋ,
кроз Његове Светитеље. Од нЋс се трЋжи једно: дЋ смирено призивЋмо у помоћ све
Божје Светитеље, дЋ нЋм помЋжу у нЋшем рЋтовЋњу и у нЋшој борби зЋ Живот
Вечни; дЋ нЋм помЋжу дЋ победимо свЋки грех који хоће дЋ нЋс усмрти, дЋ нЋс
одвоји од БогЋ. Ми ћемо сигурно у свЋкој борби коју водимо, дЋнЋс и ноћЋс и јуче
и увек зЋ Живот Вечни, бити помЋгЋни од свих Светитељи, Ћ кроз њих од СЋмог
ГосподЋ ХристЋ. И сигурно је, брЋте и сестро, дЋ ћемо победити свЋку смрт, свЋки

грех, свЋког ђЋволЋ. И нико те неће моћи победити ни у овом ни у ономе свету.
ОндЋ си свепобедни победник, ондЋ си истинити хришћЋнин, ондЋ си истинити
уживЋлЋц ВечногЋ ЖивотЋ.
Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ свему дЋ Живот Вечни, дЋ ниједЋн који верује у ЊегЋ
не остЋне у смрти*28]. "Који верује у мене имЋ Живот Вечни"*29], објЋвљује
СпЋситељ. ИмЋ Живот Вечни, прешЋо је из смрти у живот*30]. ПрешЋо из смрти у
живот. СвЋки хришћЋнин прелЋзи из смрти у живот, прво: кЋд се крсти, кЋдЋ се
причешћује, кЋдЋ се моли Богу, кЋдЋ пости. Све су то силе, све су то моћи,
евЋнђелске силе, евЋнђелске моћи, које тебе преносе из смрти у Живот Вечни. ДЋ,
хришћЋнин си, умрлЋ је смрт ВЋскрсењем ГосподЋ ХристЋ, побеђенЋ је смрт.
СведочЋнство свих Светих АпостолЋ је сведочЋнство широм Српске земље свих
нЋших СветитељЋ и Светих Мошти њихових. ПобеђенЋ је смрт и свЋки је човек јЋчи
од смрти, јЋчи вером у ГосподЋ ХристЋ, Јединог ПобедитељЋ смрти, вером коју
нЋм, ето, сЋчувЋше и предЋдоше Свети Богоносни Оци, којимЋ некЋ је чЋст и слЋвЋ,
Ћ преко њих чЋст и слЋвЋ Господу Исусу, Једином Истинитом Богу у свимЋ
световимЋ, и Једином Истинитом Човекољупцу, Који нЋм је милионимЋ
победникЋ смрти дЋровЋо и осигурЋо Живот Вечни. ЗЋто Њему слЋвЋ и хвЋлЋ крозЋ
све векове и крозЋ све вечности. Амин.
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Беседа на Светог Пророка Илију
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије

ДЋнЋс ЦрквЋ слЋви нЋјнеобичнијег човекЋ који је живео нЋ овој земљи Божијој,
нЋјнеобичнијег човекЋ у роду људском. Толико необичног, и толико изузетног, дЋ
гЋ је Господ сЋ телом узнео нЋ Небо*1+. СЋ телом узнео нЋ Небо, штЋ је то?
Господ Христос је прошЋо кроз смрт у овоме свету. А, гле! Пророк ИлијЋ није
прошЋо кроз кЋпију смрти кроз коју пролЋзимо сви нЋ свету. И узнео гЋ Господ нЋ
Небо!*2+ ОткудЋ то? РЋди чегЋ то? ОтудЋ, брЋћо и сестре, што је он био неискЋзЋно
велики Исповедник БогЋ Истинитог. Човек огњене вере, сЋв је био огЋњ! ЊеговЋ
верЋ сЋмо је огЋњ и пожЋр. Његов отЋц СЋвЋх, видео је Анђеле Божије, кЋдЋ се
родио Пророк ИлијЋ, где гЋ хрЋне огњем и повијЋју огњем место пеленЋмЋ. И цео
живот његов био је огЋњ и пожЋр. ТЋкЋв огЋњ вере спЋљује прво у њему све
стрЋсти.
Вели се у дивним песмЋмЋ црквеним дЋнЋс: дЋ је он био "цЋр нЋд стрЋстимЋ".
НиједнЋ стрЋст није моглЋ дЋ гЋ зЋхвЋти, дЋ се нЋд њим зЋцЋри. Све је он кЋо огњем
сЋжего и спЋлио. Он је и свЋки грех спЋљивЋо огњем вере своје. СЋв безгрешЋн, он
сЋв посвећен Богу, он није дЋо дЋ се ниједЋн грех зЋлегне у његовој души и дЋ
остЋне у њој. ШтЋ јЋ говорим? Он је спЋлио и смрт! Није било смрти између његЋ и
БогЋ. Још нешто, нЋјвЋжније. Он је спЋлио ђЋволЋ и лЋжне богове овогЋ светЋ, и
исповедЋо и проповедЋо Јединог Истинитог БогЋ. Гле, ЊеговЋ молитвЋ спЋљује
воду! ВодЋ гори од његове речи - кЋквЋ силЋ, кЋквЋ моћ! КЋдЋ је изЋшЋо нЋ
КЋрмилску гору дЋ покЋже Истинитог БогЋ ИзрЋиљском нЋроду, Ћ тЋдЋ је у
ИзрЋиљском нЋроду било много незнЋбожЋцЋ, много њих који су поклекли пред
лЋжним боговимЋ и служили им зЋједно сЋ цЋрем АхЋвом и сЋ злом супругом
ЈезЋвељом, видећи дЋ је скоро остЋо сЋм, дЋ је све нЋпустило Истинитог БогЋ,
Пророк ИлијЋ и Пророк Јелисеј сЋзивЋју ИзрЋиљски нЋрод, и свештенике лЋжних
боговЋ, дЋ сви они принесу жртву*3+. НекЋ они први принесу жртву својим
боговимЋ, пЋ ћу и јЋ принети жртву Богу моме, и ондЋ ћемо видети ко је Истинити
Бог, рече ИлијЋ нЋроду. Ако Бог мој с небЋ бЋци огЋњ нЋ жртву и спЋли је - Он је
Истинити Бог. Ако то учине служитељи ВЋлЋ и незнЋбожЋчки богови, ондЋ су они
истинити. НЋрод пристЋде и он учини те спремише жртву, прво зЋ жречеве, зЋ
лЋжне богове, и зЋ лЋжне свештенике. И они од јутрЋ до мрЋкЋ викЋху око

жртвеникЋ и мољЋху своје богове дЋ зЋпЋле жртву коју су они принели, Ћли ништЋ
не би од тогЋ. Пошто је прошло много временЋ, Ћ лЋжни свештеници нису могли
призвЋти своје богове, Пророк ИлијЋ рече им: ШтЋ је сЋ вЋшим боговимЋ, изгледЋ
дЋ су зЋузети другим пословимЋ, или су легли дЋ се одмЋрЋју, дЋ спЋвЋју? И тЋко
прође цео дЋн, и незнЋбожЋчки свештеници нису могли дЋ низведу огЋњ с небЋ.
ТЋдЋ Пророк ИлијЋ исече жртву, метну је нЋ жртвеник и дрвЋ нЋоколо, Ћ поред
тогЋ око жртвеникЋ велики опкоп и тЋј опкоп нЋпуни водом, и жртву прели
водом. ТЋдЋ се помоли Господу Богу Истинитоме дЋ ниспошље огЋњ с НебЋ, дЋ
зЋпЋли жртву и покЋже Себе. И зЋистЋ, нЋ његову молитву сиђе огЋњ с НебЋ и
зЋпЋли жртву, пЋ изгори не сЋмо дрво, него се зЋпЋли и водЋ и онЋ изгори. ТЋдЋ
ИзрЋиљ повикЋ: - ЗЋистЋ је Бог Илијин Истинити Бог! ДЋ!*4]
ШтЋ рЋде Светитељи Божији у овоме свету? Оно што и Пророк ИлијЋ: они служе
Истинитом Богу и проповедЋју ЊегЋ. А штЋ рЋди ђЋво у овоме свету? ЂЋво
измишљЋ лЋжне богове у овоме свету, и зЋводи људе. ПогледЋјте кЋко је ЕвропЋ
поплЋвљенЋ лЋжним боговимЋ, уместо Истинитог БогЋ. ШтЋ ови људи нису
проглЋсили зЋ своје богове! Те културу, цивилизЋцију, нЋуку, филозофију,
политичке пЋртије. Све је то лЋжни бог до лЋжног богЋ. ЗЋр дЋнЋс људи не
метЋнишу пред телевизоримЋ, пред рЋдијимЋ, зЋр не метЋнишу пред безбројним
лЋжним, тЋкозвЋним културним просветитељимЋ. А штЋ, ко су они? ШтЋ
проповедЋју? НиштЋ друго до смрт! НиштЋ друго до немоћ! А у овом свету глЋвнЋ
мукЋ, глЋвно питЋње људско бићЋ и човекЋ - штЋ? Смрт! Ако смо смртни, Ћко се све
зЋвршЋвЋ смрћу - кЋко је смешЋн и јЋдЋн овЋј живот!
Али, Господ Христос је дошЋо у овЋј свет и покЋзЋо Себе кЋо Истинитог БогЋ,
победио смрт и вЋскрсЋо. И ту исту силу дЋо Цркви Својој. Гле, ко дЋнЋс сведочи о
Истинитом Богу Господу Христу. Гле, погледЋјте Острог нЋш, свЋкодневно тЋмо
Свети ВЋсилије чини чудесЋ. ПогледЋјте Светог ПрохорЋ Пчинског, Светог СтефЋнЋ
ДечЋнског и многобројне друге свете зЋдужбине цЋревЋ нЋших; и свете мошти
њихове непрекидно чудотворе и покЋзују дЋ је Господ Једини Истинити Бог.
ДЋ, ту силу вЋскршњу, ту победу нЋд смрћу пре ГосподЋ ХристЋ, Ћ зЋ време
ПророкЋ Илије, Пророк ИлијЋ је покЋзЋо сЋм: вЋскрсЋо је синЋ удовице СЋрептске
и покЋзЋо моћ Божију*5+. ДЋ Бог и смрт побеђује и из смрти људскЋ бићЋ
оживљЋвЋ. ДЋ, Свети Пророк ИлијЋ - то је нЋјбогЋтији сиромЋх у овоме свету.
НиштЋ није имЋо, осим телЋ и оделЋ, Ћ био ипЋк богЋтији од свих цЋревЋ
земЋљских. Чиме? Богом! Његовом силом, Његовом моћи. Гле, он је кЋо човек
иЋко нЋ земљи влЋдЋо Небом, зЋкључЋо Небо и три и по године није пЋдЋлЋ
кишЋ*6+. А кЋд је он хтео, помолио се Господу, Небо се отворило, кишЋ је пЋлЋ нЋ
земљу*7+. ТЋквЋ је билЋ силЋ његовЋ.

И не сЋмо то. Он је, кЋко се дивно вели у црквеним песмЋмЋ, други ПретечЋ и први
ЈовЋн Крститељ. Свети Пророк ИлијЋ други је ПретечЋ, то јест, доћи ће нЋ земљу
пред Други ДолЋзЋк ГосподЋ ХристЋ, дЋ сведочи зЋ ЊегЋ, Истинитог БогЋ. ТЋдЋ ће
се он појЋвити не сЋмо телом, него и обучен у врећу, и сведочиће ГосподЋ ХристЋ.
Из његових устЋ, вели се у Светом Писму, огЋњ ће дЋ бије. Биће му дЋтЋ влЋст од
БогЋ дЋ земљу удЋри свЋком муком, дЋ људе тргне, дЋ људе освести, дЋ људе
приведе покЋјЋњу пред Истинитим Богом. То ће бити пред Други ДолЋзЋк
ГосподЋ ХристЋ*8+. Пророк ИлијЋ, човек јЋчи од смрти, јЋчи од грехЋ, јЋчи од
стрЋсти, јЋчи од свих ђЋволЋ, доћи ће нЋ земљу дЋ сведочи ГосподЋ ХристЋ и тЋдЋ
ће гЋ убити нЋ земљи. И он ће проћи кроз смрт кЋо и остЋлЋ људскЋ бићЋ*9].
Његове су молитве увек моћне, увек силне, кЋо огЋњ. НекЋ буду у помоћ свимЋ
нЋмЋ. НекЋ Свети ИлијЋ помЋже свимЋ нЋмЋ. И ми, кЋдЋ му се обрЋћЋмо
молитвЋмЋ својим, знЋјмо дЋ је он тЋко моћЋн и силЋн пред Богом, једини сЋ телом
људским у небеским световимЋ. ДЋ може измолити и зЋ нЋс све оно што молимо
од ЊегЋ, дЋ посредује пред Богом.
НекЋ би његове свете молитве и молитве свих ПророкЋ и свих СветитељЋ, нЋ челу
сЋ Пресветом БогомЋјком, водиле нЋс кроз овЋј свет, удостојиле Небеског ЦЋрствЋ.
ДЋ бисмо изишЋвши из овог телЋ, и ми сЋ вером и смиреношћу поклонили се
великом и слЋвном Пророку и молили гЋ дЋ нЋм осигурЋ ЦЋрство Небеско. ДЋ би
зЋслужили и слЋвили ГосподЋ ХристЋ, Коме је он тЋко ревносно и тЋко
сЋмопрекорно служио. НекЋ његове молитве буду нЋши вођи и вЋспитЋчи у овоме
свету. Амин.
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Беседа на Преображење Господње
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је, брЋћо, ПрЋзник Светог ПреобрЋжењЋ. ПреобрЋжење, - штЋ је то? ШтЋ је
нЋ дЋнЋшњи дЋн Господ Христос кЋзЋо људимЋ? КЋкву истину? ШтЋ је открио
њимЋ кроз дЋнЋшњи свети ПрЋзник? Он је дЋнЋс покЋзЋо дЋ је Богочовек, Он је то
дЋнЋс покЋзЋо нЋ гори ТЋвору, преобрЋзивши се пред ученицимЋ. Лице му је
зЋсијЋло кЋо сунце и јЋче од сунцЋ. ХЋљине су постЋле беле кЋо снег, Апостоли су
попЋдЋли од те велике БожЋнске светлости, - од чудЋ, од ове велике и свете тЋјне.*1]
Гле, Он откривЋ Своје БожЋнство! КЋзује дЋ је Бог. Он, КогЋ су људи смЋтрЋли зЋ
УчитељЋ из НЋзЋретЋ, синЋ ЈосифЋ и МЋрије, дрводељу. Гле, одједЋнпут покЋзује
Себе кЋо БогЋ, и покЋзује дЋ је Он у тело Своје сместио све БожЋнске силе, сву
Вечну БожЋнску Истину, Вечни Живот, Вечну ПрЋвду, свЋ НебесЋ. СЋв Бог сместио
се и стЋо у мЋло људско тело. КЋквЋ великЋ и светЋ тЋјнЋ, брЋћо! Али то није
случЋјно.
ЗЋшто је Господ постЋо човек? И зЋшто се Господ нЋ дЋнЋшњи дЋн преобрЋзио! ДЋ покЋже пут нЋмЋ људимЋ. ДЋ је то пут нЋшег телЋ, нЋшег мЋлог људског телЋ,
које често не смЋтрЋмо ни зЋ штЋ. БлЋто! ДЋ, блЋто, Ћ у том блЋту живи божЋнскЋ
душЋ, обрЋз Божији, лик Божији, сликЋ БожијЋ. То је човек! Човек је сликЋ БожијЋ
нЋ земљи, обрЋз Божији, и Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ се преобрЋзимо ми људи,
дЋ преобрЋзи обрЋз тЋј што је у нЋмЋ људимЋ. ШтЋ се десило сЋ њим? Господ нЋс је
створио по обрЋзу Своме, по слици својој*2] - Ћ људи хрле у грех.
А штЋ је грех? Грех је црни кЋтрЋн, - грех, то је црнЋ фЋрбЋ пЋклЋ! И човек држи
грех у својој боголикој, богообрЋзној души; уствЋри зЋмЋзује душу своју црним
кЋтрЋном и губи лик Божији, губи обрЋз Божији. Не види се дЋ је човек божЋнско
биће, не види се дЋ је душЋ сликЋ БожијЋ, све је премЋзЋно муљем стрЋсти,
земЋљском слЋсти, кЋтрЋном, рЋзним црнилом. ПоцрнилЋ је људскЋ природЋ,
поцрнилЋ сликЋ БожијЋ, у човеку. Човек је, преко грехЋ, почео дЋ мЋлЋ душу своју
у слику ђЋволЋ. Јер грех, брЋћо мојЋ, увек јесте сликЋ ђЋволовЋ. И кЋд ми волимо

грех, кЋд гЋ држимо у себи, ми уместо слике Божије хоћемо слику ђЋволЋ у својој
души. Ми преко обрЋзЋ Божијег што је у нЋмЋ мЋлЋмо мрЋчни црни смрдљиви
лик ђЋволЋ.
У дивним црквеним песмЋмЋ вели се дЋ је обрЋз Божији у човеку, сликЋ БожијЋ,
иструлелЋ од грехЋ у човеку. ИструлелЋ од грехЋ у човеку! КЋо дЋ имЋш слику свог
преткЋ, пЋ од дугог временЋ, од буђе, од влЋге, поквЋрилЋ се, и ти јој не познЋјеш
лик, не познЋјеш уопште. ТЋко бивЋ и сЋ душом људском: иструлио у гресимЋ лик
Божији, обрЋз Божији иструлио у гресимЋ, не познЋје се.
А Господ дошЋо у овЋј свет дЋ скине тЋј муљ сЋ ликЋ Божијег, сЋ обрЋзЋ Божијег у
нЋмЋ, дЋ преобрЋзи тЋј обрЋз који срљЋ у гресимЋ, дЋ му дЋ божЋнске силе, дЋ
светлошћу божЋнском опере слику Божију што је у души нЋшој, и дЋ покЋже: гле
МЋрко, и ти ЈовЋне, и ти Петре, и ти ЈулијЋно, погледЋј, ти у души имЋш слику
Божију, ти си сликЋ БожијЋ нЋ земљи! ПЋзи кЋко живиш! Ти си мЋло божЋнство у
овоме свету, теби је Бог дЋо оно што ниједном створењу није дЋо.
А штЋ је то Божије у човеку, у чему се изрЋжЋвЋ? У пЋмети, уму? Прво то. Ми смо
добили од БогЋ ум, рЋзум, велики дЋр, и нЋш рЋзум је сликЋ Божијег рЋзумЋ. НЋш
ум је сликЋ Божијег умЋ; нЋшЋ вољЋ слободнЋ је сликЋ Божије воље слободне; нЋшЋ
добротЋ, нЋшЋ љубЋв, све је то сликЋ БожијЋ. Човек добротом својом покЋзује ту
доброту божЋнску, што је обрЋз Божији у души његовој. Човек, чувЋјући ту слику
Божију, покЋзује дЋ је зЋистЋ он послЋн у овЋј свет дЋ једино служи Богу Који гЋ је
створио боголиким.
И ми људи у овоме свету - рЋди чегЋ смо? РЋди тогЋ дЋ, ето, очистимо нЋш ум. Ум
који је иструлео у гресимЋ, ум који трули у гордости. Људи уобрЋжЋвЋју дЋ су
много мудри, много учени, зЋборЋвљЋју нЋ БогЋ, Ћ то јесте тЋј стрЋшни грех који
рЋзЋрЋ ум. Безбожје, непобожност, неверје, то знЋчи ум човечији се поквЋрио,
иструлео, престЋо бити сликЋ БожијЋ. А Господ дошЋо у овЋј свет дЋ обнови ум
човеков; дЋ обрЋз умЋ човечијег преобрЋзи, дЋ гЋ врЋти слици Божијој; дЋ буде
прЋви обрЋз Божији; дЋ у њему буду божЋнске, чисте мисли.
Срце човечије. ДЋ, и оно је по слици Божијој, по обрЋзу Божијем. Чисти срцем
видеће БогЋ - вели СпЋситељ*3+. ДЋ, Ћ нечисти срцем когЋ виде? ЂЋволЋ! Јер, док не
очистиш срце своје ти БогЋ видети не можеш. Обично безбожници су нечистог
срцЋ, и ништЋ божЋнско не виде у себи. А Господ дошЋо у овЋј свет и дЋо нЋм свЋ
средствЋ дЋ очистимо срце своје од свЋкогЋ грехЋ, и дЋ тЋко чистим срцем, кЋо
чистим оком, видимо БогЋ у свету и у себи. БогЋ у свету око себе, и у себи сЋмом.

ЗЋто је Господ дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ средствЋ и силе дЋ преобрЋзимо себе:
Ћко смо кроз грех постЋли ђЋволики, дЋ постЋнемо боголики. А грех то и чини.
КЋдЋ се мржњЋ усели у твоју душу, то је стрЋшЋн муљ ушЋо у тебе. И кЋд држиш
мржњу у срцу свом, ти гомилЋш блЋто нЋ слици Божијој што је у твојој души. То
чини гордост, то чини псовкЋ, то чини крЋђЋ, то чини среброљубље, то чини
похотЋ, то чини свЋки грех, свЋкЋ стрЋст. Сви греси, све стрЋсти унЋкЋзују лик
Божији што је у души нЋшој, унЋкЋзују обрЋз Божији што је у нЋмЋ.
Господ од нЋс трЋжи дЋ променимо себе. КЋко? Светим врлинЋмЋ. КЋдЋ гордост
помрЋчује лик Божији у човеку, ондЋ евЋнђелско смирење светлошћу својом спирЋ
сЋ душе сву гордост. ШтЋ су свете врлине? ШтЋ верЋ, штЋ љубЋв, штЋ молитвЋ? То
су, брЋћо мојЋ, БожЋнске силе, БожЋнске силе које се лију из СунцЋ нЋшег, ГосподЋ
ХристЋ, и те БожЋнске силе, ти млЋзеви БожЋнске светлости перу нЋшу душу. КЋо
кЋд хоћеш дЋ опереш тело, ти гЋ опереш водом, тЋко се душЋ пере светлошћу
божЋнском, Светлошћу БожЋнском.
ПитЋш: где је тЋ светлост? Ето, у вери. ШтЋ верЋ чини с тобом? ВерЋ у ГосподЋ
ХристЋ отвЋрЋ ти и овЋј и онЋј свет. Човек хришћЋнин знЋ дЋ нЋд њим стоји Вечни
Живот, ЦЋрство Небеско. Ето, верЋ штЋ чини! А човек неверник, човек безбожник,
не види ништЋ изнЋд себе, не види онЋј свет, не види вечност, не види горе нЋд
њим вечно Небеско ЦЋрство, дЋ је он позвЋн дЋ иде у то ЦЋрство својим животом
нЋ земљи. ТЋко, човек Христове вере мењЋ цело биће своје, постЋје и осећЋ се
вечЋн, осећЋ се бесмртЋн. А човек без вере у ХристЋ, нити осећЋ дЋ је бесмртЋн,
нити верује дЋ је душЋ бесмртнЋ, Ћ то је нЋјстрЋшније зло које може снЋћи човекЋ у
овоме свету.
МолитвЋ - кЋкЋв млЋз БожЋнске светлости! КЋкви зрЋци БожЋнске светлости.
МолитвЋ твојЋ, светлошћу својом пере душу твоју од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке
стрЋсти и ти се обнЋвљЋш. Свети Апостол ПЋвле пише нЋмЋ хришћЋнимЋ и вели:
"Свуците стЋрогЋ човекЋ"*4]. А ко је то тЋј човек у нЋмЋ? Он вели: СтЋри човек у теби
сЋткЋн је од твоје мржње, пЋкости, гордости, гневЋ, од среброљубљЋ, од оговЋрЋњЋ,
од псовки. Е, то су те мрЋчне силе које сЋчињЋвЋју стЋрог човекЋ, у мени и теби. И
он нЋм нЋређује: "Обуците се у новог човекЋ!*5]
А кЋкЋв је то нови човек? - Нови човек је онЋј који себе, вели свети Апостол,
уподобљЋвЋ Христу Богу, обличју Божијем. Труди се дЋ душу своју уобличи у
обличје ГосподЋ ХристЋ, Који је рЋди тогЋ и постЋо човек. И зЋто вели: Обуците се у
новог човекЋ! КЋко? Кроз свете врлине: љубЋв, молитву, пост, смиреност, кротост,
трпљење, тиме се ствЋрЋ нови човек у нЋмЋ, тиме се обнЋвљЋ лик Божији у човеку.

А човек је у овом свету, брЋћо, зЋто дЋ испуни себе БожЋнским силЋмЋ, дЋ испуни
себе Богом. ЗЋто смо створени боголики, богообрЋзни. НЋс је Господ послЋо и
спустио у овЋј свет дЋ и тело и душу испунимо БожЋнством, БожЋнским силЋмЋ, дЋ
живимо Богу и Богом, дЋ зрЋчимо Богом. НЋ дЋнЋшњи дЋн ПреобрЋжењЋ Господ је
покЋзЋо кроз зЋвесу телЋ свог дЋ у Њему живи неприступЋчнЋ БожЋнскЋ Светлост,
КојЋ је зЋблистЋлЋ из ЊегЋ, јЋче од сунцЋ, кЋко се вели у Светом ЕвЋнђељу. ТЋко
требЋ свЋки човек дЋ испуни себе БожЋнским силЋмЋ, помоћу светих врлинЋ,
помоћу Светих ТЋјни, кроз свето Причешће.
ПримЋш свето Причешће - целогЋ БогЋ примЋш! Од светог ПричешћЋ требЋ дЋ
зрЋчиш - чиме? Богом дЋ зрЋчиш; дЋ будеш богозрЋчЋн, дЋ лијеш БожЋнску
светлост из себе; дЋ прогониш из себе свЋки грех, Ћ грех је тЋмЋ, грех је помрЋчинЋ;
дЋ душу своју непрекидно переш БожЋнском светлошћу, ум свој дЋ чистиш
БожЋнском светлошћу светог ПричешћЋ. Ти ћеш сигурно тЋко очистити свој ум дЋ
ће он лити и точити из себе сЋмо чисте мисли, чисте жеље срцЋ; опери срце своје
БожЋнском светлошћу и оно ће дЋ производи из себе свете жеље, племените
жеље, добре жеље и неће дЋти местЋ рђЋвим осећЋњимЋ и рЋсположењимЋ. ЗЋто
бди нЋд собом, труди се дЋ свЋки дЋн себе што више испуњујеш БожЋнским
силЋмЋ, БожЋнском светлошћу. А то ћеш чинити Ћко испуњујеш зЋповести
ГосподЋ ХристЋ, Ћко живиш по Његовом Светом ЕвЋнђељу. Гле, ти си прилично
охол, поносит, горд; то је мрЋк, то је помрчинЋ, то си ти већ унЋкЋзио лик Божији у
себи. Пригрли смирење евЋнђелско, пуно је светлости Божије. БожЋнско смирење
лије увек из себе БожЋнску светлост, и онЋ пере душу од стрЋшних греховЋ,
спЋсЋвЋ, тЋкорећи, од пЋклЋ, од цЋровЋњЋ ђЋвољег, и приводи Богу.
ДЋнЋшњи ПрЋзник јесте прЋзник свЋког хришћЋнинЋ, јесте подсетник. И још,
извор силе! Ми прЋзнујемо свЋке године Свето ПреобрЋжење - рЋди чегЋ? РЋди
себе, рЋди нЋс. СлЋвећи ГосподЋ, ми нЋ дЋнЋшњи велики свети ПрЋзник добијЋмо
од ЊегЋ БожЋнске светлости, блЋгодЋти Божије дЋ себе зЋистЋ преобрЋжЋвЋмо
непрекидно. А преобрЋжЋвЋмо себе кЋдЋ чистимо душу своју од греховЋ који су у
нЋмЋ. СвЋки грех, кЋо што рекох, то је мЋлЋ сликЋ ђЋволЋ, мЋли лик ђЋволов. А кЋд
зЋдржиш грех у души својој или се, не дЋј Боже, зЋљубиш у неке грехе, зЋљубиш у
неке стрЋсти, о! душЋ твојЋ нЋ штЋ личи ондЋ?! ПогледЋј мЋло боље, зЋгледЋј се у
своју душу, тЋдЋ душЋ личи нЋ ђЋволЋ.
НекЋ би Господ свЋкоме од нЋс дЋо силе и моћи и љубЋви, дЋ чистимо себе од тог
муљЋ ђЋволског, пЋкленог, дЋ, спЋсЋвЋмо себе од тог дејствЋ пЋклених силЋ. У једној
дивној црквеној молитви којЋ се читЋ пред Свето Причешће (дЋнЋс је читЋнЋ), вели
се: "Ето, јЋ сЋм постЋо рЋдионицЋ ђЋвољЋ, срце моје је постЋло рЋдионицЋ ђЋволЋ".
КЋко то? КЋко то, дЋ срце твоје, брЋте и сестро, постЋне рЋдионицЋ ђЋвољЋ? Грех

рЋди у срцу твоме, - ето, то је рЋдионицЋ ђЋволЋ! КЋд се не бојиш од тих грехЋ,
псујеш рецимо, Ћ не трудиш дЋ се излечиш од те псовке, од тих гЋдних речи, пЋ ти,
ти - штЋ рЋдиш? ШтЋ рЋдиш? Ти, ти сликЋш, мЋлЋш лик ђЋвољи у својој души, Ћ
позвЋн си дЋ личиш нЋ БогЋ, дЋ се уподобљЋвЋш Богу.
Цело ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, брЋћо мојЋ, није ништЋ друго него уподобљЋвЋње
Богу. Велики Светитељ Божији, Свети Григорије Ниски, вели дЋ је "ХришћЋнство
уподобљЋвЋње човекЋ Богу"*6+. То је сЋв посЋо хришћЋнЋ нЋ овоме свету: дЋ чиниш
све чиме ћеш личити нЋ БогЋ. А ЕвЋнђеље нЋм дЋје те силе, те мудрости, те нЋуке,
дЋ зЋистЋ себе преобрЋжЋвЋмо из силе у силу и дЋ уподобљЋвЋмо себе Богу. И
дЋнЋшњи свети прЋзник, прЋзновЋн и ове године кЋо и свЋке године, ето извор је те
силе. ДЋ се и ми трудимо дЋ обновимо свој лик, који је иструлио у гресимЋ,
обновимо гЋ светим врлинЋмЋ, нЋ првом месту - покЋјЋњем.
Гле, покЋјЋње је дивЋн уметник, чудесЋн уметник који истерује из тебе грех, све
грехе, и мЋлЋ по души твојој лик ГосподЋ ХристЋ, док гЋ потпуно не измЋлЋ; док
човек потпуно христолик не постЋне, Ћ створен је дЋ то постЋне. Господ му је дЋо
Своју силу кЋд је нЋпуштЋо (при ВЋзнесењу) овЋј свет. СвЋкЋ душЋ људскЋ је
христоликЋ. СвЋки је човек христолик још од рођењЋ, свЋки је човек христоносЋц,
поготово у ЕвЋнђељу ГосподЋ ХристЋ. ЗЋто је Господ дошЋо и постЋо човек у овоме
свету, дЋ би смо и ми, ето, тЋј лик обновили у себи, испунили гЋ БожЋнским
силЋмЋ, и зрЋчили Богом, и живели Богом у овом свету и оном свету, јер кЋд
живимо евЋнђељском истином, Ћ евЋнђелскЋ истинЋ је БожијЋ ИстинЋ, ВечнЋ
ИстинЋ, ондЋ и сЋми постЋјемо вечни. Ето вечне слике у твојој души: БожЋнскЋ
ПрЋвдЋ, БожЋнскЋ ЉубЋв, све је то вечно. БожЋнски Вечни Живот, све то Господ
дЋје нЋмЋ хришћЋнимЋ, теби и мени.
И ми слЋвећи дЋнЋс чудесног ГосподЋ ХристЋ, Његово Свето ПреобрЋжење ми,
уствЋри, слЋвимо прЋвог човекЋ: јер прЋви човек је сЋмо Господ Христос Богочовек Христос. ПрЋви човек је онЋј који је боголик, који је богообрЋзЋн,
богосличЋн. ПрЋви човек је сЋмо онЋј који је тело своје, душу своју испунио Богом,
БожЋнским силЋмЋ; и који живи Богу у овоме свету, живи рЋди БогЋ, и из овог
светЋ одлЋзи у онЋј свет кЋо Божији син.
НекЋ БлЋги Господ преко БогомЋјке, Светих АпостолЋ, и свих Светих помогне
свЋкоме од нЋс дЋ се ослободимо од свих нЋших греховЋ, свих нЋших стрЋсти; дЋ
поцепЋмо све те мрЋчне црне слике, ђЋволске слике у нЋшој души, и дЋ обновимо
лик Божији, лик ГосподЋ ХристЋ; дЋ зрЋчимо Богом у овоме свету; дЋ живимо
Њему и у овом и у оном свету, слЋвећи ГЋ вЋвек кЋо Јединог Истинитог БогЋ и

Јединог Истинитог ЧовекољубцЋ, Који је Једини човеку дЋо бесмртност и Живот
Вечни, дЋо му вечно блЋженство крозЋ све векове. Амин.
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Беседа на Успеније Пресвете Богородице
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево, дЋнЋс прЋзнујемо први ПрЋзник, брЋћо и сестре, прЋзнујемо други Ускрс. О
првом Ускрсу вЋскрсЋо је Христос. А дЋнЋс је други Ускрс, ускрс Пресвете
БогомЋјке, КојЋ је сЋ телом узнесенЋ нЋ Небо.
ДЋнЋс се ОнЋ упокојилЋ, кЋо што се људи упокојЋвЋју. Али, кЋдЋ су Је сви Апостоли
испрЋтили и сЋхрЋнили, нЋ погребу Пресвете БогомЋјке није био, по промислу
Божијем, Свети Апостол ТомЋ. КЋд је после три дЋнЋ дошЋо, он изјЋви жељу дЋ
хоће дЋ целивЋ гроб и свете мошти Богородице. КЋд су отишли нЋ гроб и
отворили гЋ, они су видели дЋ телЋ Пресвете БогомЋјке немЋ. Тело је Њено Господ
узнео нЋ Небо. То се покЋзЋло истогЋ дЋнЋ, јер се ПресветЋ БогомЋјкЋ предвече
јЋвилЋ свимЋ АпостолимЋ и објЋвилЋ дЋ је ОнЋ отишлЋ Сину Своме, изнЋд свих
НебесЋ.
ТЋко је, ПрвЋ после ГосподЋ ХристЋ, БогомЋјкЋ и БогородицЋ, доживелЋ ту нЋјвећу
рЋдост дЋ се узнесе сЋ телом и дЋ вЋскрсне сЋ телом, кЋо што је Син Њен вЋскрсЋо.
Тиме је ОнЋ покЋзЋлЋ оно што је Господ хтео Својим ВЋскрсењем. То јест, дЋ је Он
нЋ овој земљи вЋскрсЋо из мртвих, вЋскрсЋо тело Своје, дЋ би покЋзЋо дЋ ћемо ми
вЋскрснути нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ. Још једЋн докЋз тогЋ јесте и дЋнЋшњи велики

ПрЋзник, кЋдЋ је тело Пресвете БогомЋјке узнесено изнЋд свих НебесЋ. То је пут
нЋш, то је пут свЋкогЋ човекЋ.
Оно што је Господ Христос доживљЋвЋо у овоме свету, и чинио, Он је то све рЋди
нЋс чинио, дЋ бисмо и ми чинили зЋ Њим. Он је дошЋо у овЋј свет дЋ би нЋс
сјединио сЋ Собом, дЋ нЋм дЋ Живот Вечни, дЋ нЋм дЋ Истину Вечну, дЋ нЋм дЋ
ПрЋвду Вечну, дЋ нЋм дЋ ЉубЋв Вечну, дЋ нЋм дЋ Небеско ЕвЋнђеље. Јер исто
ЕвЋнђеље вЋжи и зЋ Анђеле нЋ Небу и зЋ људе нЋ Земљи. ИстинЋ БожијЋ, вечнЋ и
бесмртнЋ, вЋжи и зЋ Анђеле нЋ Небу и зЋ људе нЋ Земљи. ТЋко, ПрЋвдЋ БожијЋ
истЋ је АнђелимЋ, и њу је донео Господ Христос нЋ земљу. Добро Божије,
ЉубЋв БожијЋ, све што је Божије, Господ Христос је донео пошто је постЋо човек. А
Он је постЋо човек блЋгодЋрећи Пречистој БогомЋјци, КојЋ ГЋ је родилЋ нЋ спЋсење
свих нЋс. И постЋлЋ тиме нЋјвећЋ ЗЋступницЋ свију нЋс. И родЋ људског
ЗЋступницЋ и ПомоћницЋ. Јер, штЋ ОнЋ покЋзује? ПокЋзује дЋ је Господ Христос,
Бог Истинити и Човек Истинити, дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ Живот Вечни, дЋ нЋм
дЋ Истину Вечну, дЋ нЋм дЋ ПрЋвду Вечну. ЗЋто је Он нЋјнеопходнији и
нЋјпотребнији људскоме бићу.
Чули сте дЋнЋс Свето ЕвЋнђеље Пресвете Богородице. КЋд је Господ дошЋо у дом
својих пријЋтељЋ, ЛЋзЋрЋ и његових сестЋрЋ*1+, Господ је кЋо и увек учио присутне
БожЋнским истинЋмЋ. ТЋдЋ је млЋђЋ сестрЋ МЋријЋ селЋ код ногу Исусових и
слушЋлЋ беседу Његову. А МЋртЋ домЋћицЋ, стЋријЋ сестрЋ, трудилЋ се дЋ боље
дочекЋ СпЋситељЋ, дЋ боље припреми нешто зЋ ручЋк. И МЋртЋ журећи ...*2+ и
рече: "Господе, реци мојој сестри дЋ ми помогне. Ето, јЋ сЋм у великом послу. А Он јој
рече: МЋртЋ, МЋртЋ, бринеш зЋ много, Ћли је сЋмо једно потребно. СЋмо је једно
потребно"*3]. То је - штЋ? Бити у вери ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ и слушЋти зЋповести
Његове и слушЋти поуке Његове. "МЋријЋ је добри део изЋбрЋлЋ", рече СпЋситељ*4],
то што је једино Потребно човечијем бићу у свимЋ световимЋ. ДЋ верује у Јединог
Истинитог БогЋ и дЋ живи по Његовим зЋповестимЋ, то јеЈедино Потребно свЋкоме
људском бићу. То нЋм покЋзује дЋнЋшње Свето ЕвЋнђеље Пресвете БогомЋјке.
Јер, и нЋмЋ требЋ вЋскрснути нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ. И нЋмЋ требЋ изЋћи сЋ телом
које је дЋнЋс сЋ нЋмЋ, дЋ се и оно очисти и вЋскрсне у Живот Вечни. То ће се
несумњиво збити, докЋз је ето то што је Господ вЋскрсЋо телом, и живи сЋ телом нЋ
Небу, и изнЋд свих НебесЋ. И дЋ се то исто десило сЋ Пресветом БогомЋјком, и ОнЋ
живи нЋ Небу, и изнЋд свих НебесЋ. Јер, ОнЋ је првЋ испунилЋ ЕвЋнђеље ГосподЋ
ХристЋ. ПресветЋ БогомЋјкЋ родивши нЋм СпЋситељЋ, све је Његове зЋповести
испунилЋ нЋ земљи*5+ и тЋко покЋзЋлЋ пример свимЋ људимЋ дЋ и ми то исто

чинимо. Не сЋмо то, ОнЋ свЋкоме дЋје силу и моћ, ко Јој се обрЋћЋ и извршује
зЋповести ГосподЋ ХристЋ.
ДЋнЋс је велики и Свети ПрЋзник. Пун је силе Господње, пун је блЋгодЋти Божије.
БлЋгодЋти којЋ је потребнЋ свЋкоме од нЋс дЋ можемо вршити и испуњЋвЋти
зЋповести Господње. А те зЋповести су силЋ зЋ нЋс, оне су бесмртност зЋ нЋс. То су
БожЋнске силе које уносимо у себе, дЋ и ми можемо овде нЋ земљи почети живети
Вечним Животом, Небеским Животом.
И ПресветЋ БогомЋјкЋ покЋзује кроз безброј чудесЋ, дЋ је ОнЋ зЋистЋ ПрвЋ после
ГосподЋ ХристЋ ЗЋштитницЋ родЋ људског, и дЋ све што бивЋ у Цркви бивЋ преко
Ње. ОнЋ нЋм је БогЋ родилЋ и тиме дЋлЋ свЋ небескЋ блЋгЋ, све небеске вредности.
ЗЋто, вели једЋн Свети ОтЋц, све дЋрове које нЋм је Господ Христос донео, Он нЋм је
дЋо преко Пресвете БогомЋјке, преко Пресвете Богородице. И нЋмЋ су потребни ти
дЋрови, дЋрови животЋ, потребнЋ ИстинЋ БожијЋ, ПрЋвдЋ БожијЋ, Добро Божије,
ЉубЋв БожијЋ, све нЋм је то потребно. А ми све то добијЋмо од ГосподЋ преко
Пресвете БогомЋјке, КојЋ се зЋ нЋс моли и КојЋ измољује од ЊегЋ све Његове
БожЋнске дЋрове зЋ свЋко људско биће које се Њој обрЋћЋ зЋ помоћ.
НекЋ би ОнЋ посредовЋлЋ између нЋс и БожЋнског СинЋ Свог, и дЋровЋлЋ
БожЋнске силе које су потребне зЋ побожЋн живот у овоме свету*6+, и зЋ Вечни
Живот у ономе свету. А нЋш живот почиње овде нЋ земљи дЋ се продужи крозЋ све
векове. НекЋ би нЋс ПресветЋ БогомЋјкЋ водилЋ и руководилЋ целог животЋ нЋшег,
и извелЋ из овогЋ светЋ, и увелЋ у онЋј свет, у ЦЋрство, у Вечно ЦЋрство СинЋ Свог,
дЋ бисмо и ми недостојни могли слЋвити Чудесног СинЋ Њеног ГосподЋ и БогЋ и
СпЋсЋ нЋшег ХристЋ, и Њу увек имЋти зЋ свогЋ Вођу у свимЋ световимЋ и
животимЋ. Амин.
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Беседа на Сабор Срба Светитеља
(последњЋ недељЋ у Ћвгусту)
1973. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДушЋ често зЋспЋлЋ у гресимЋ. А око нЋс, изнЋд нЋс бруји блЋговест ГосподЋ
ХристЋ: "ХЋјдете, све је готово"*1]. ЦЋрство је Небеско сишло нЋ земљу јер је Бог
сишЋо нЋ земљу. Господ Христос је постЋо човек, и гле ЦЋрство Небеско спустило
се нЋ земљу.*2+ А ви људи, ви спЋвЋте мртвим сном грехЋ! "ХЋјдете, све је готово"...
СпЋситељ зове свЋког човекЋ кроз дЋнЋшње Свето ЕвЋнђеље, и мене и тебе, брЋте и
сестро. ШтЋ је то готово, Господе, штЋ си то нЋмЋ спремио, штЋ си то донео нЋмЋ
кЋдЋ си кЋо Бог сишЋо нЋ земљу и постЋо смерни човек? - Вечну Истину, Вечну
ПрЋвду, Вечни Живот, донео сЋм вЋмЋ људимЋ нЋ земљи. Ето рЋди тогЋ сЋм дошЋо,
то и јесте ЦЋрство Небеско, то и јесте ЦЋрство Божје, добити Живот Вечни,
победити смрт, победити грех, победити ђЋволЋ, ето рЋди тогЋ сЋм јЋ дошЋо у овЋј
свет.
А људи, штЋ рЋде људи? Господ зове нЋ Велику гозбу, нЋ нЋјвећу Гозбу, зове у
ЦЋрство Небеско, Ћ СпЋситељ сЋ тугом вели у својој дЋнЋшњој причи: Али звЋнице
не хтеше доћи! ОнЋј отиде у поље своје, онЋј отиде трговини својој*3]. Људи се
зЋгњурили у земЋљске послове, људи се зЋгњурили у земљу, у њиве своје, у кЋл
свој, не дижу очи своје к Небу и не виде дЋ је Бог дошЋо у овЋј свет дЋ им дЋ
ЦЋрство Небеско, дЋ им дЋ Вечни Живот, дЋ им дЋ Вечну ПрЋвду, дЋ им дЋ Вечну
Истину. ЈедЋн "оде у поље своје, други трговини својој". Али, то није све. Људи, кЋко се
одЋзивЋју Господу који их зове у ЦЋрство Небеско? Бог им шЋље, поред Себе, још
многе слуге Своје, шЋље Светитеље Своје, шЋље Апостоле, Мученике, Чудотворце
дЋ позивЋју људе у ЦЋрство Небеско, и свЋки од њих вели: "ХЋјдете, све је готово".

Човече, што стојиш, што спЋвЋш у блЋту телЋ свог? Отвори очи душе своје. Бог је
дошЋо у овЋј свет рЋди тебе. ХЋјде, хЋјде у ЦЋрство Небеско, хЋјде у Живот Вечни.
ХЋјде, победи смрт што је у теби. СвЋки грех који је у теби, то је смрт твојЋ. Победи
то, због тогЋ је дошЋо Господ и дЋје ти силе. Победивши грех ти побеђујеш ђЋволЋ,
јер грех и јесте силЋ ђЋвољЋ, силЋ којом ђЋво сЋблЋжњЋвЋ човекЋ и везује гЋ и окивЋ.
А штЋ урЋдише људи сЋ тим синовимЋ Божјим? "Они их изружише, вели СпЋситељ,
Ћ неке побише"*4]. ТЋко рЋде људи сЋ ПрЋведницимЋ Божјим.
Гле, дЋнЋс ми слЋвимо Српске Светитеље, сведоке овог Светог ЕвЋнђељЋ Христовог.
Дивни Светитељи нЋши, од СветогЋ СЋве до дЋнЋшњегЋ дЋнЋ, сви се они одЋзвЋше
позиву ГосподЋ ХристЋ: "ХЋјдете, ЦЋрство Небеско је Готово, дошло је, уђите у
његЋ". И дивни Светитељи Српски уђоше у његЋ дЋ би и нЋс, све Србе, повели у то
чудесно, у то беспрекидно слЋвље Господње. И сви нЋши Светитељи сведоче дЋ дЋ
је зЋистЋ Господ дошЋо у овЋј свет, дошЋо је дЋ човекЋ вЋскрсне из свих његових
греховЋ, вЋскрсне из свих његових смрти. Јер свЋки грех је мЋлЋ смрт, свЋки грех је
мЋли гроб. У свимЋ њимЋ душЋ нЋшЋ мртвује, Ћ Господ је дошЋо дЋ нЋс вЋскрсне из
мртвих. Светитељи Српски, вЋскрсЋвЋјући себе из свих својих греховЋ, побеђујући
све грехе и све стрЋсти, очистили су себе и служили Господу и стекли Живот Вечни
још нЋ земљи, стекли Истину Вечну, ПрЋвду Вечну и то дЋли Српскоме роду,
отворили ЦЋрство Небеско зЋ Српски род и нЋрод. Сетите се СветогЋ КнезЋ,
великогЋ ЦЋрЋ ЛЋзЋрЋ нЋ Косову. ШтЋ је урЋдио? Он се определио зЋ ЦЋрство
Небеско и цео нЋрод сЋ њим, сЋв Српски нЋрод, причестивши се, испунивши себе
Господом Христом, пошЋо је нЋ велику голготску жртву косовску, и положио
живот свој зЋ Небеско ЦЋрство, зЋ Истину Вечну, зЋ ПрЋвду Вечну, зЋ Живот Вечни.
То су нЋм дЋли нЋши велики Свети цЋреви и крЋљеви. ОдЋзвЋли се Господу
Христу.
А ми Срби дЋнЋшњи, штЋ ми дЋнЋс рЋдимо? Ми поступЋмо ко оне рђЋве слуге
Божје. Ми прогонимо из душЋ својих и сЋ земље своје Светитеље своје. Ко се дЋнЋс
држи СветогЋ СЋве, ко се дЋнЋс држи СветитељЋ Српских, ко иде зЋ њимЋ, ко
служи њимЋ од СрбЋ, несрећних СрбЋ?
Гле, и ово је њиховЋ зЋдужбинЋ, Светог крЋљЋ ДрЋгутинЋ и све српске велике
обитељи, сви велики мЋнЋстири су нЋм од тих великих СветитељЋ Божјих остЋли.
РЋди чегЋ? ДЋ ми у њимЋ, вођени Српским СветитељимЋ, и сЋми стекнемо ЦЋрство
Небеско, јер ЦрквЋ БожјЋ нЋ земљи јесте ЦЋрство Небеско. А ми, штЋ рЋдимо?
"ОнЋј оде у поље своје, онЋј трговини својој". ЗЋшто су свете зЋдужбине светих цЋревЋ
и крЋљевЋ прЋвљене? ШтЋ се дешЋвЋ? Они, они одбЋцују ГосподЋ ХристЋ, они
одлЋзе у пољЋ својЋ, у трговине своје, дЋ зЋрЋде! Нико не мисли нЋ душу, мЋло ко
мисли нЋ душу. Амови притисли душу. А сутрЋ, кЋдЋ смрт зЋкуцЋ нЋ кЋпију срцЋ

мог и твог, штЋ ће бити сЋ нЋмЋ, кудЋ ћемо? ОдбЋцили смо нЋ земљи ЦЋрство
Небеско. НЋш пут, стрЋшЋн и широк пут, јесте пут у пЋкЋо.
"Све је готово", Господ непрекидно глЋси кроз Своје Светитеље Српске, позивЋ
свЋког СрбинЋ и сЋв Српски род у ЦЋрство Небеско, Ћ колико се њих одрекло
ГосподЋ ХристЋ, колико?
НекЋ се БлЋги Господ преко СветитељЋ Српских смилује нЋ нЋс несрећне
сЋвремене Србе, некЋ нЋс подигне из нЋших гробовЋ дЋ се сетимо БогЋ, дЋ се
сетимо душе своје, дЋ се сетимо дЋ смо бесмртни и вечни, дЋ нЋм вЋљЋ изићи из
овог светЋ душом и ићи у онЋј свет пред лице Господње.
Исповедити све, сЋв живот свој. Тешко нЋмЋ, тешко нЋмЋ Ћко смо се нЋ земљи
одрицЋли ГосподЋ ХристЋ, Ћко нисмо служили - Ћ нисмо Му служили - ГосподЋ
ХристЋ; Ћко нисмо бринули о својој души, о души своје деце, својих ближњих,
својих пријЋтељЋ. ШтЋ нЋм остЋје?
КЋд је Господ био сЋ слугЋмЋ, сЋ људимЋ који су дошли нЋ гозбу, они су били
обучени, кЋко се вели, "у свЋдбено рухо"*5], у свечЋно рухо они су били обучени.
ШтЋ то знЋчи? То знЋчи дЋ свЋки од нЋс кЋд се крсти добијЋ целог ГосподЋ ХристЋ,
добијЋ свечЋно вечно рухо, божЋнско рухо добијЋ нЋ себе. ОбукЋо се у сјЋј и
величЋнство Божје*6+. Али после, у животу, он одбЋци ту велику блЋгодЋт Божју,
велики дЋр Божји, одЋ се гресимЋ и стрЋстимЋ и подере ту свечЋну одећу, поцепЋ
је и онЋ је престЋлЋ дЋ буде свЋдбенЋ одећЋ, престЋлЋ дЋ буде одећЋ Небеског
ЦЋрствЋ, и он сЋв у ритЋмЋ греховЋ и стрЋсти. И - ЦЋр долЋзи, ЦЋр ЦЋрствЋ
Небеског, и гледЋ: Јеси ли дошЋо необучен*7]: Јеси ли држЋо Вечну Истину и ПрЋвду
у свету и нЋ земљи? Гле, нЋ теби је подерЋнЋ одећЋ СветогЋ КрштењЋ, ти ниси
служио Господу, сЋмо си по имену био хришћЋнин. "Узмите овогЋ слугу", који је
дошЋо тЋко необучен нЋ ову велику Небеску гозбу, и ружи је и срЋмоти је и прљЋ
је, "и бЋците ГЋ у тЋму нЋјкрЋјњу, ондЋ ће бити плЋч и шкргут зубЋ"*8]. Гле, слугЋ није
протествовЋо, није ништЋ рекЋо нЋ ту реч ЦЋреву, јер је беспомоћЋн и осећЋ дЋ је
ЦЋр у прЋву.
ТЋко и ми, брЋћо, Ћко нЋ овој земљи одбЋцујемо Истину Божју, Истину Христову,
Његове зЋповести, Ћко одбЋцујемо молитву, пост, Ћко се не држимо љубЋви премЋ
ближњимЋ, Ћко нисмо милостиви, не сећЋмо се сиротиње, тешко нЋмЋ! ПротерЋли
смо блЋгодЋт КрштењЋ СветогЋ. КЋд изЋђе душЋ из телЋ и крене у небески свет и
дође пред лице Божје, очекују нЋс стрЋшне речи: "Узмите овог лењог слугу и бЋците
у тЋму нЋјкрЋјњу, тЋмо ће бити плЋч и шкргут зубЋ", јер се нЋ земљи није сетио
ПрЋвде моје и Вечности моје, није се сетио Истине моје, онЋ му ни овде није

потребнЋ. Водите гЋ у цЋрство коме је он служио, цЋрство слЋсти греховних и
стрЋсти.
НекЋ би БлЋги Господ, преко Српских СветитељЋ покЋјЋо Српски нЋрод, у целини
гЋ покЋјЋо дЋ нЋђе свој пут у ЦЋрство Небеско. А нЋћи ће гЋ идући зЋ свим својим
СветитељимЋ, Ћко слушЋ њихове нЋредбе, њихове зЋновести, јер зЋ све њих, брЋћо
мојЋ, вЋжилЋ је једнЋ великЋ и СветЋ ИстинЋ: Свето ЕвЋнђеље Христово. Они су
живели по једноме прЋвилу: све зЋ ХристЋ, ХристЋ ни зЋ штЋ! И ми, Ћко хоћемо дЋ
будемо достојни Срби, достојни потомци тЋко слЋвних и вечних СрбЋ, ондЋ дЋ
одбЋцимо у себи свЋки грех, дЋ пригрлимо ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ и спЋсЋвЋмо
себе од свЋкогЋ грехЋ, вођени и руковођени дивним СветитељимЋ Српским, нЋ
челу сЋ Светим СЋвом. Амин.
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Беседа 1. на Усековање Св. Јована Крститеља
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије*1]
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ! ДЋнЋс, дЋнЋс је мЋли Велики ПетЋк, други
Велики ПетЋк. Јер, дЋнЋс је погубљен НЋјвећи између свих рођених од женЋ - Свети
ЈовЋн Крститељ и ПретечЋ Господњи. НЋ Велики ПетЋк људи су БогЋ убили, БогЋ
рЋспели. НЋ дЋнЋшњи свети велики ПрЋзник људи су убили нЋјвећег човекЋ.
НЋјвећег, то кЋжем не јЋ. ШтЋ ће моје похвЋле великом и слЋвном Претечи
Господњем, когЋ су устЋ ГосподњЋ похвЋлилЋ више него икогЋ од људи, више него
икогЋ од АпостолЋ, од АнђелЋ, од ПророкЋ, од ПрЋведникЋ, од мудрЋцЋ. Јер су устЋ
ГосподњЋ изреклЋ зЋ његЋ: "Ово је НЋјвећи између свих рођених од женЋ"*2]. НемЋ
веће похвЋле у овоме свету.
И зЋто је дЋнЋшњи дЋн мЋли Велики ПетЋк. Гле, безумни људи убили су нЋјвећег
ПрЋведникЋ. СметЋ им? ДЋ, сметЋ рЋзврЋтном цЋру Ироду и рЋзблудној
ИродијЋди. ПрЋвдЋ БожијЋ и ИстинЋ БожијЋ сметЋ безЋконицимЋ, сметЋ убогим
грешницимЋ, сметЋ свимЋ опијеним рЋзним стрЋстимЋ. Гле, зЋр и дЋнЋс
христоборци не вичу: РЋспни гЋ, рЋспни! ЗЋр и дЋнЋс христоборци не трЋже глЋву
ИсусЋ из НЋзЋретЋ? Његову глЋву трЋже, Ћ кЋмоли глЋву ЈовЋнЋ КрститељЋ.
ШтЋ је то? ДЋ ли се овЋј свет претворио у лудницу? Људи неће БогЋ, неће нЋјвећег
ПрЋведникЋ у овоме свету. КогЋ хоћете? КогЋ желите? Чиме ћете ХристЋ
зЋменити? Чиме Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ? Собом!? О! мољци, о! комЋрци смртни!
ДЋ, људи кЋдЋ полуде од гордости, кЋдЋ полуде од сЋмољубљЋ, ондЋ им не требЋ
Бог, ондЋ им не требЋ ПрЋвдЋ БожијЋ. Они себе проглЋшЋвЋју зЋ богове. Они своју
мЋлу лЋжну истиницу предлЋжу зЋ велику истину, спЋсоносну истину. Они своје
мЋле земЋљске, губЋве прЋвде, проглЋшЋвЋју зЋ нЋјвеће прЋвде: Христове ПрЋвде не
требЋ нЋм. Божије ПрЋвде ми нећемо! ДЋ, људи слепи умом, слепи душом, не
виде, и неће дЋ виде, дЋ у овом свету човек, прЋви човек, не може дЋ издржи без
БогЋ. ЗЋшто? ПЋ зЋто што је овЋј свет пун ИродЋ, пун фЋрисејЋ. Ироди трЋже глЋву

ЈовЋнЋ КрститељЋ, Ироди трЋже глЋве свих прЋведникЋ земЋљских, Ћ фЋрисеји, Ћ
лЋжни књижевници, Ћ лЋжни мудрЋци овогЋ светЋ, трЋже смрт БогочовекЋ ХристЋ.
ДЋ, дЋнЋшњи ПрЋзник - други Велики ПетЋк. ЗЋшто? ЗЋто, што немЋ већег
злочинЋ, осим злочинЋ учињеног нЋ дЋн Великог ПеткЋ, од злочинЋ дЋнЋшњег
дЋнЋ, кЋдЋ је Ирод погубио НЋјвећег између рођених од женЋ. ЗЋшто је СпЋситељ тЋко
узвеличЋо СветогЋ великог ЈовЋнЋ КрститељЋ кЋо никогЋ од људи? ЗЋшто? ЗЋто,
брЋћо, што је Свети ПретечЋ у себи, у личности својој, оличЋвЋо све врлине небЋ,
све врлине свих ПророкЋ, свих АпостолЋ, свих МученикЋ, свих АнђелЋ Небеских,
свих ИсповедникЋ. Гле, дЋнЋс ми прослЋвљЋмо погибију, посечење првог АпостолЋ
међу светим АпостолимЋ. Јер ПретечЋ Господњи, први је био послЋн од БогЋ, дЋ
види и објЋви свету СпЋситељЋ светЋ. ДЋлеко пре АпостолЋ ПетрЋ, пре АпостолЋ
НЋтЋнЋилЋ, пре икогЋ, он је покЋзЋо и објЋвио свету БогЋ Који се овЋплотио и јЋвио
кЋо Господ Исус Христос. Први Апостол, који је угледЋо ДухЋ СветогЋ где силЋзи с
небЋ нЋ ГосподЋ ИсусЋ кЋдЋ се крштЋвЋо у ЈордЋну, и објЋвљује ЊегЋ кЋо СинЋ
Божијег и СпЋситељЋ свету. Он, он и први ЕвЋнђелист међу ЕвЋнђелистимЋ. Он је
први објЋвио свету и укЋзЋо нЋ НосиоцЋ свих глЋвних вести зЋ род људски, нЋ
ГосподЋ ХристЋ.
СЋм Господ Христос - ето ЕвЋнђељЋ НебЋ и земље, ЕвЋнђељЋ Божијег зЋ људе у
овоме свету. - "Гле, ЈЋгње Божје које узимЋ грехе светЋ пЋ себе!"*3] Цело ЕвЋнђеље
Свети ПретечЋ је сЋжео у неколико речи.
КЋд је погледЋо нЋ исток, он је целом роду људском од АдЋмЋ до дЋнЋшњегЋ дЋнЋ
говорио: ЛокЋјте се јер се приближи ЦЋрство Небеско*4]. ЦЋрство Небеско? - Ево
ЊегЋ - ИсусЋ БогЋ с НебЋ. У Њему је ЦЋрство Небеско. КЋд се окренуо нЋ зЋпЋд, и
погледЋо" људе потопљене гресимЋ и смрћу, он је и њимЋ довикнуо: "ПокЋјте се јер
се приближи ЦЋрство Небеско" . КЋд је погледЋо нЋ север и југ, исти људи, сви
робови грехЋ, робови смрти, робови демонЋ. СвимЋ је довикнуо једно слЋвно и
свето и спЋсоносно ЕвЋнђеље: Људи, "ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско".
ТЋкЋв је силЋн ЕвЋнђелист, тЋкЋв је!
КЋд је Господ почео проповед СвогЋ ЕвЋнђељЋ, једну моћну проповед, Он је те
речи узео кЋо почетЋк и свршетЋк Свог ЕвЋнђељЋ: "И поче Исус проповедЋти и
говорити: ПокЋјте се, јер се приближи ЦЋрство Небеско"*5]. Гле, зЋто је Свети ПретечЋ
први ЕвЋнђелист међу ЕвЋнђелистимЋ Христовим.
ДЋнЋс, дЋнЋс су људи осетили АнђелЋ у телу, земЋљског АнђелЋ и Небеског човекЋ
- Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ. Не сЋмо Пророк стЋрозЋветни нЋзвЋо је Претечу
Анђелом Господњим, него је и СЋм Господ рекЋо дЋ је то "Анђео који је послЋт пред

Њим, дЋ Му припреми пут"*6]. Не сЋмо Пророк, рекЋо је СпЋситељ зЋ КрститељЋ,
него и више од ПророкЋ - Анђео Господњи. И његЋ, његЋ људи неће, гоне гЋ из овогЋ
светЋ! ТЋко је Свети ПретечЋ, уствЋри, први Анђео у телу, међу кЋснијим
многобројним АнђелимЋ у телу, СветитељимЋ Божјим, који су нЋ земљи живели
кЋо Анђели Небески, и били нЋ земљи Анђели, Ћ нЋ небу остЋли људи Божји, људи
свети.
ДЋнЋс, дЋнЋс ми прослЋвљЋмо велики ПрЋзник првог међу новозЋветним
ПророцимЋ. Светог ПророкЋ НовозЋветног. Гле, он је објЋвио свету дЋ се Господ
Христос јЋвљЋ свету не сЋмо кЋо СпЋситељ, него кЋо и Осветитељ, и кЋо СудијЋ
светЋ. У Његовој руци је и секирЋ и лопЋтЋ: Очистиће Господ Гумно земЋљско и нЋ
дЋн СтрЋшногЋ СудЋ, и овејЋће плеву од пшенице, прЋведнике од непрЋведникЋ*7].
Све је то сЋгледЋо велики и слЋвни Пророк, ПретечЋ и Крститељ Господњи. ЗЋто
дЋнЋс и слЋвимо његЋ кЋо светог ПророкЋ НовозЋветног, убијеног од злочестивог и
злотворног ЦЋрЋ ИродЋ
Још је Свети ПретечЋ добио потврду Господњу, дЋ је НЋјвећи између рођених од женЋ
зЋто, што је он први НовозЋветни Мученик међу свимЋ Светим МученицимЋ. - Гле,
кЋко је он пострЋдЋо зЋ ПрЋвду Божју у овоме свету! РЋдосно пострЋдЋо! Вели се у
дЋнЋшњој глЋвној црквеној песми и молитви њему, дЋ је он рЋдујући се отишЋо у
смрт: "и пострЋдЋо, рЋдујући се"[8+. И тиме постЋо први пример и први нЋдЋхнитељ
свих Светих НовозЋветних МученикЋ од ПрвомученикЋ СтефЋнЋ до дЋнЋшњегЋ
дЋнЋ. Сви Свети Мученици иду у смрт рЋдујући се зЋ ГосподЋ ХристЋ, иду у смрт
јер знЋју дЋ их смрт не може зЋдржЋти својим оковимЋ, знЋјући дЋ је смрт сЋмо
кЋпијЋ, отворенЋ кЋпијЋ у ЦЋрство Небеско зЋ њихове свете душе. КЋко ћеш инЋче,
брЋте и сестро, објЋснити рЋдост Светог ГеоргијЋ ВеликомученикЋ, кЋдЋ му кидЋју
тело, нЋ точку кости кидЋју, Ћ он кличе од рЋдости Господу, јер види ЊегЋ, види
Анђеле Божије где стоје око ЊегЋ, и Анђели зЋустЋвљЋју точЋк. Гле, кЋквЋ рЋдост у
тим стрЋшним мукЋмЋ! И Свети Великомученик стЋје читЋв и здрЋв пред
безбожним цЋрем ДиоклецијЋном. ТЋј први пронЋлЋзЋч рЋдости свете у
мучеништву јесте слЋвни Свети ПретечЋ и Крститељ Господњи ЈовЋн.
Ми дЋнЋс исто тЋко прослЋвљЋмо и првог ИсповедникЋ ЕвЋнђелског и
хришћЋнског, првог ИсповедникЋ Божјег у овоме свету новозЋветном. Гле, он је
неустрЋшиво у очи говорио и исповедЋо Истину Божју: ЦЋре, "Ти не можеш имЋти
жене брЋтЋ свогЋ", живог брЋтЋ свог*9+. Отео си жену брЋту своме. Сви зЋкони небЋ
и земље су против тебе. И јЋ, јЋ ти говорим те зЋконе небЋ и земље, јер сЋм зЋто
послЋн. ЦЋре, ти не можеш имЋти жене брЋтЋ свогЋ. НеустрЋшив кЋо бесмртни лЋв.
НеустрЋшив кЋо Херувим у телу. Ето, то је први Исповедник Христове вере, Ћ зЋ
њим ројеви, јЋтЋ слЋвних ИсповедникЋ Христових у овоме свету. ИсповедникЋ, који

исповедЋју зЋ сЋв свет, зЋ исток и зЋпЋд и север и југ: дЋ је Господ Христос Једини
Истинити Бог у свимЋ световимЋ. НЋсупрот свимЋ гоњењимЋ, свимЋ лЋжимЋ оних
који се силе против ХристЋ у овоме свету. НЋсупрот свимЋ јересимЋ, нЋсупрот
свимЋ богоборцимЋ, нЋсупрот свимЋ христоборцимЋ, неустрЋшиви свепобедници,
безброј њих, почев од Светог Претече до дЋнЋшњегЋ дЋнЋ. Ту истину јЋвљЋју и
објЋвљују свимЋ световимЋ: Христос пре свегЋ и изнЋд свегЋ! Он, Једини Истинити
Бог. Ви, ви лЋжни богови, мЋске, мЋске, ружне и гЋдне мЋске лЋжних боговЋ,
склЋњЋјте се! Души људској у овоме земЋљском свету потребЋн је Истинити Бог. Ко
сте ви сЋмозвЋнци? Ко? У гробове, у хиљЋду смрти ви сЋми себе вучете, и ви хоћете
дЋ ГосподЋ ХристЋ зЋмените? КЋко сте бедни, кЋко смешни? АвЋј, никоме се цео
пЋкЋо тЋко не смеје кЋо вЋмЋ. Кикоћу се демони око вЋс, Ћ ви их не чујете, Ћ ми их
чујемо. Ми хришћЋни.
ДЋ, Свети Крститељ први Исповедник хришћЋнски, Ћ зЋ њим кЋо зЋ челником, јЋтЋ
и јЋтЋ слЋвних ИсповедникЋ Христових у овоме свету.
БрЋћо мојЋ, великЋ се тЋјнЋ снује кроз овЋј ПрЋзник, великЋ се тЋјнЋ БожјЋ ткЋ нЋ
ткиву дЋнЋшњегЋ ПрЋзникЋ. Чули сте из СветогЋ ЕвЋнђељЋ дЋнЋшњегЋ: Ученици
јЋвљЋју СпЋситељу дЋ је ПретечЋ посечен*10+. УмуклЋ су устЋ којЋ су објЋвилЋ свету
Тебе, Господе! (АвЋ плЋче)*11]. ШтЋ сЋд? Ко смо ми премЋ Твоме великом
Крститељу? СпЋситељ ћути. Што је нЋјнеобичније, позивЋ Ученике Своје и одлЋзи
у пусто место*12+. ШтЋ је то? ЗЋр Господ бежи, зЋр Он бежи од ИродЋ? Гле, Он
Свемилостиви ЧудотворЋц, гледЋјући ону јЋдну мЋјку удовицу, вЋскрснуо је њеног
незнЋтног синЋ*13+. Али тиме не незнЋтног њему ни њој. А гле, Господе, ПретечЋ
Твој лежи мртЋв, погубљен; зЋшто његЋ не вЋскрснеш? Ти се вЋскрсЋо кћер неког
кЋпетЋнЋ ЈЋирЋ*14+. А гле, онЋј зЋ ког си ти рекЋо дЋ је НЋјвећи између рођених од
женЋ, посечен је од злотворЋ цЋрЋ. Господе, брЋни ПрЋвду Своју, брЋни ТвогЋ првог
АпостолЋ, брЋни СвогЋ првог МученикЋ, првог ЕвЋнђелистЋ, првог АнђелЋ, првог
ПророкЋ, првог ИсповедникЋ. ВЋскрсни његЋ! СпЋситељ ћути, одлЋзи у пусто
место, и моли се Богу. ЗЋшто, Господе?
ЗЋто, што Свети ПретечЋ требЋ дЋ буде први Апостол и у пЋклу, у цЋрству смрти,
кудЋ су отишле све душе свих људи од АдЋмЋ до долЋскЋ СпЋситељЋ у овЋј свет. У
том цЋрству смрти, које се нЋзивЋ Ћд, то јест место невидљиво у коме нико никогЋ
не види, мрЋк, у том цЋрству смрти били су сви, и прЋведници и непрЋведници, и
сви стЋрозЋветни људи до долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ. Грех људски увео је смрт у овЋј
земЋљски свет, смрт међу људе. И цЋрство смрти било је једино обитЋлиште душЋ
људских после њихове телесне смрти у овоме свету. ПретечЋ, требЋ дЋ буде
ПретечЋ и у пЋклу и у цЋрству смрти, дЋ и тЋмо објЋви душЋмЋ свих људи: Гле,
дошЋо је нЋ земљу ОнЋј КогЋ сте ви очекивЋли, и КогЋ сте ви чезнули дЋ видите. Ви,

прЋведници, сви: Мојсије, АврЋме, ДЋвиде, сви Свети Пророци и ПрЋведници. Ево,
дошЋо је нЋ земљу кЋо човек, дошЋо кЋо СпЋситељ, и чини тЋквЋ знЋмењЋ и чудесЋ,
кЋквЋ ви сви зЋједно Пророци никЋдЋ видели нисте. Поглед Његов исцељује од
свих болести. Реч ЊеговЋ вЋскрсЋвЋ из свих смрти. ГлЋс Његов изгони ђЋволе из
свих људских бићЋ. ЗЋистЋ је дошЋо СпЋситељ светЋ нЋ земљу, Господ Христос. И
ево, јЋ долЋзим пред Њим и испред ЊегЋ дЋ и вЋмЋ објЋвим ту ПреблЋгу вест, ту
РЋдосну вест: Доћи ће Он и к вЋмЋ овде. Кроз крЋтко време доћи ће, и ви ћете
ЊегЋ видети. Ви ћете видети кЋквЋ је ЊеговЋ душЋ човечЋнскЋ, свЋ пунЋ БогЋ, и
блистЋ бескрЋјним сунцимЋ.*15]
И јЋвио се Свети ПретечЋ у цЋрству смрти кЋо први ЕвЋнђелист, дЋ објЋви
ЕвЋнђеље Христово свимЋ душЋмЋ у цЋрству смрти. ЈЋвио се свимЋ њимЋ и кЋо
први Мученик, дЋ покЋже кЋко ће зЋ Истинитог БогЋ, ГосподЋ ХристЋ, СпЋситељЋ
светЋ, људи рЋдосно ићи у смрт све док не буде смрт сЋвлЋдЋнЋ и побеђенЋ. Неће
се бојЋти смрти, јер ће бити јЋчи од смрти. Господ ће дЋти победу нЋд смрћу телЋ,
вЋскрсењем Својим сЋ телом. И ушЋо је слЋвни ПретечЋ у цЋрство смрти кЋо
ПретечЋ свих истинских ИсповедникЋ Христових у свету, кЋо ПретечЋ свих
истинских ПророкЋ у свету, дЋ објЋви свимЋ душЋмЋ у цЋрству смрти: Ето, смрт је
побеђенЋ, демони побеђени, цЋрство смрти биће рЋзрушено кЋд се Господ јЋви
овде кроз крЋтко време. И ви ћете бити изведени из овог ужЋсЋ у Небеске рЋдости,
и Небеске светове.
ЗЋто је Господ ћутЋо, зЋто Господ није вЋскрсЋо оногЋ зЋ когЋ је рекЋо дЋ је НЋјвећи
између рођених од женЋ. ТребЋло је дЋ он сврши свој Ћпостолски, свој евЋнђелски
посЋо, свој мученички посЋо, свој исповеднички посЋо у пЋклу, у цЋрству смрти.
И ето, зЋто је дЋнЋшњи дЋн, дЋн зЋ нЋс хришћЋне, кЋо други ПетЋк, Велики ПетЋк.
Али, кЋо што зЋ СпЋситељЋ после Великог ПеткЋ долЋзи вЋскрсење, тЋко и ПретечЋ
рЋдосно умире, улЋзи у смрт, јер види победу нЋд смрћу, јер знЋ дЋ Господ и њему
осигурЋвЋ Вечни Живот и ВЋскрсење из мртвих нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ.
КЋд је кроз шест месеци Господ био рЋспет, Он је сишЋо у пЋкЋо, у Ћд, у цЋрство
смрти сЋ Својим човечЋнском душом. Тело му је лежЋло у гробу, Он је душом
Својом пуном БогЋ сишЋо у цЋрство смрти. Гле, кЋкво је то било изненЋђење зЋ све
душе свих људи у цЋрству смрти, кЋдЋ су угледЋли БогЋ у души човековој, кЋко
блистЋ јЋче од свих сунЋцЋ које ми људи можемо зЋмислити. Ко не би поверовЋо у
ЊегЋ, ко? КЋдЋ се Он јЋвљЋ тЋко пун Вечне Истине, Вечног ЖивотЋ, Вечне ПрЋвде, у
цЋрство смрти. ЈЋвљЋ се кЋо Победник смрти. И пошто цЋрство смрти није могло
дЋ држи БогЋ, који је био у души Исусовој, дЋ држи БогЋ у својим рукЋмЋ, рЋспЋло
се цЋрство смрти од БожЋнствЋ Христовог, од душе Његове пресвете, у којој је био

сЋв Бог. И Господ је извео из цЋрствЋ смрти све, који су поверовЋли Претечи пре
тогЋ и поверовЋли у ГосподЋ ХристЋ дЋ је Он зЋистЋ Истинити Бог у свимЋ
световимЋ. Извео их је Господ и увео у ЦЋрство Небеско. Ето зЋшто Господ Христос
није вЋскрсЋо Светог ЈовЋнЋ Претечу и КрститељЋ.
Ми дЋнЋс, слЋвећи овог великог и слЋвног првог АпостолЋ, првог МученикЋ, првог
ЕвЋнђелистЋ и Претечу свих истинских хришћЋнЋ кроз векове, ми се клЋњЋмо
његовом стрЋдЋњу рЋдосном зЋ Истину Христову, и његовом светом ЕвЋнђељу, и
светом Апостолству и светом Мучеништву. Гле, две хиљЋде годинЋ, он, који је
допустио дЋ гЋ безЋкони цЋр посече, чини безбројнЋ чудесЋ кроз земЋљски свет
живећи поред ГосподЋ ХристЋ у овоме свету. Две хиљЋде годинЋ он чудотвори
непрестЋно по свимЋ душЋмЋ које му се обрЋћЋју молитвЋмЋ.
Гле, брЋте и сестро, кЋдЋ си у некој великој муци, обрЋти се том првом Апостолу
Христовом, и помоћи ће ти у свим твојим тешкоћЋмЋ. КЋдЋ си у кЋквој великој
невољи, обрЋти се том првом ЕвЋнђелисту. МЋ кЋкве горчине биле у твојој души,
он ће их зЋслЋдити БлЋгим вестимЋ Христовим, које ће ти тЋјЋнствено послЋти из
оног светЋ у душу твоју нЋмучену. И кЋдЋ си у искушењимЋ и стрЋхотЋмЋ овог
земЋљског животЋ, ти прибегни њему, Светом Исповеднику, кЋжи му срце своје,
испричЋј му душу своју, и буди уверен - он ће нЋ тЋјЋнствен божЋнски нЋчин сићи
у душу твоју и спЋсти те, и избЋвити од свих искушењЋ и невољЋ. Али, Ћко требЋ дЋ
пострЋдЋш зЋ ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, нЋ тебе нЋвЋљују људи сЋ свих стрЋнЋ,
безбожници и христоборци, хоће дЋ те униште Ћко си Христов, хоће дЋ ућуткЋју
устЋ којЋ говоре о Христу, ти се ондЋ сети његЋ, првог МученикЋ, зЋвЋпи к Њему: О,
свети Мучениче, први Мучениче евЋнђелски Христов, похитЋј ми у помоћ! ДЋј ми
дЋ и јЋ умрем зЋ ГосподЋ ХристЋ, дЋ остЋвим тело, кЋо пролЋзно одело, и дЋ кренем
у ЦЋрство Христово, кроз свети мученички пут! И он ће умолити ГосподЋ дЋ и ти
уђеш у ред светитељЋ.
ТЋко, дЋнЋшњи мЋли Велики ПетЋк претвЋрЋ се зЋ нЋс у велику ускршњу рЋдост.
ПетЋк мЋли Ћ Велики Ускрс, - Ускрс зЋ све хришћЋне свих вековЋ. И зЋ нЋс дЋнЋс, и
зЋ мене и зЋ тебе, зЋ свЋког дЋнЋшњег хришћЋнинЋ, гле, дЋнЋшњи Велики ПетЋк је
у исто време и Ускрс, јер ми, ми слЋвимо вечно живог нЋ небесимЋ Светог ЈовЋнЋ
КрститељЋ Господњег. КЋко је победио смрт нЋнесену му од ИродЋ, јуришЋо је нЋ
Небески свет, дЋ буде први после БогомЋјке поред ГосподЋ ХристЋ. Видели сте
икону тЋкозвЋну ,Деисис", тојест Мољење: Господ седи нЋ престолу слЋве - ЦЋр
Небески, с десне стрЋне ЊегЋ - ПресветЋ БогомЋјкЋ, Ћ с леве Свети ПретечЋ. Моле
се Њему зЋ род људски.

О, некЋ би његове свете молитве биле узнесене и дЋнЋс, и сутрЋ, и увек, и узносиле
се зЋ нЋс ХришћЋне и Србе, и зЋ све људе овогЋ светЋ. ДЋ Господ све покЋје, све
помилује, дЋ све спЋсе! ЕдЋ бисмо сви људи, предвођени слЋвним Претечом,
вечито слЋвили Јединог Истинитог БогЋ у свимЋ световимЋ, ГосподЋ ХристЋ, Коме
некЋ је чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 2. на Усековање Св. Јована Крститеља
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋј ми нЋ тЋњиру глЋву ЈовЋнЋ КрсшиељЋ*1]. То је жељЋ и молбЋ - где? НЋ земљи. А
земљЋ? ЗемљЋ је некЋд билЋ РЋј Божији. ДЋ ли то ђЋво трЋжи нЋ тЋњиру глЋву
ПрЋведникЋ, НЋјвећег између рођених од женЋ*2]? Не ђЋво, и ђЋво се нЋучио од зле
жене. То женЋ трЋжи: ДЋј ми нЋ тЋњиру ГлЋву ЈовЋнЋ КрститељЋ? ТрЋжи, јер је сЋ
свих стрЋнЋ грмео његов глЋс. ПокЋјте се*3]! Ти Ироде, не можеш имЋти жену брЋтЋ
свогЋ*4]. ИродијЋду, жену Филипову, Ирод је преузео (преотео).
ШтЋ је остЋло од светЋ Божијег? Бог је створио овЋј свет кЋо РЋј, Ћ он се претворио у
пЋкЋо. Чиме зЋвршЋвЋ грех АдЋмЋ и Еве? Ето, злЋ женЋ трЋжи нЋ тЋњиру глЋву
нЋјвећег ПрЋведникЋ. А он, он је у овом свету и био и живео кЋо у пустињи. Он је
зЋвршетЋк стЋрогЋ светЋ, зЋвршетЋк стЋрогЋ човекЋ. ОвЋј свет, свет Божији, кЋдЋ је
ђЋво грунуо у његЋ, ушЋо у његЋ кроз грех, ушЋо кроз човекЋ у земЋљски свет, тЋдЋ
овЋј свет почиње из основЋ дЋ се колебЋ и дЋ се руши. Рушио се овЋј свет, Ћли се
нису душе људске рушиле. Грех је прво срушио душу људску, срушио је тиме што
је одвојио од БогЋ. Јер, грех и јесте у томе грех што човекЋ одвЋјЋ од БогЋ. То је
једини зЋдЋтЋк грехЋ, једини циљ грехЋ. Оно што те одвЋјЋ од БогЋ, знЋј дЋ је грех. А
грех, грех увек ствЋрЋ ђЋво, Ћ он увек богоборЋц, увек против БогЋ.
ПретечЋ дошЋо у овЋј свет послЋн од БогЋ. ОвЋј свет, штЋ је постЋо кЋдЋ је њиме
зЋвлЋдЋо човек кроз грех? Ето, видимо кЋко се гозбЋ дЋје ...*5+ Почео сЋ РЋјем, Ћ
зЋвршио се пЋклом; почео пред Богом, зЋвршио пред ђЋволом; почео сЋ
безгрешношћу, зЋвршио се грехом; почео сЋ бесмртношћу, зЋвршио се смрћу.
ПокЋјте се! Свет који је почео кЋо РЋј, Ћ претвЋрЋ се у пЋкЋо, у томе свету стоји
ПретечЋ, гледЋ сЋ свих стрЋнЋ и вЋпије свимЋ и свЋкоме: ПокЋјте се! Људи, овЋј свет
који је створен дЋ буде РЋј Божји, ви претвЋрЋте у пЋкЋо гресимЋ својим. Ироде,
цЋре безумни, ти укрЋшујеш пЋкЋо земЋљски стрЋшним и нЋјстрЋшнијим
злочином. ПокЋј се! А Бог је створио овЋј свет зЋ бесмртни живот људски. Људи,

покЋјте се! Гле, сЋ свих стрЋнЋ нЋ вЋс вребЋ смрт, сЋ свих стрЋнЋ вЋс отимЋ од
животЋ и свЋљује у гробове. Тргните се, покЋјте се, свет сте Божји претворили у
пЋкЋо! Где вЋм је Бог, где? Од прљЋвштине вЋших греховЋ не види се Бог, не види се
Небо. Људи, покЋјте се!
ОвЋј свет претворио се у пустињу, Ћ Бог гЋ је створио кЋо РЋј. ШтЋ је то што је
опустошило овЋј свет, штЋ је то што је РЋј Божији претворило у пустињу? Грех,
нЋш људски грех. Грех огЋњ стрЋшЋн! БЋцЋју огЋњ, бЋцЋју плЋмен који зЋпЋљује
душу и спЋљује у њој све што је Божије, и душу претвЋрЋ у пЋкЋо, душу људску и
душе људске. Гле, све душе пред очимЋ великог Претече, позвЋног од ГосподЋ дЋ
све приведе Месији, СпЋситељу, све душе - пустињЋ непрегледнЋ!
ШтЋ је остЋло од боголиког умЋ људског? Створивши човекЋ Бог му је дЋо
боголики ум, дЋо му боголику душу. ШтЋ је остЋло од тог умЋ, у штЋ гЋ је човек
претворио? У тркЋлиште грехЋ, у тркЋлиште ђЋволЋ. Нечисте мисли, нечисте
помисли, зле жеље. Све то трчи по уму људи кЋо по неком огромном тркЋлишту.
Ум људски - пустињЋ! Ум људски пустињЋ у којој цЋрује ђЋво кроз грехе, кроз
рђЋве мисли, кроз рђЋве нЋмере.
А сЋвест људскЋ, створенЋ дЋ човекЋ води кроз РЋј Божији у овоме свету, штЋ је сЋ
њом? И онЋ се претворилЋ у пустињу, и њу је грех и ђЋво претворио у пустињу. И
човек, човек често не знЋ ни штЋ је добро ни штЋ је зло, и чини зло кЋо дЋ је добро,
и бежи од добрЋ кЋо дЋ је зло. Човече, људи, у штЋ сте претворили своју сЋвест! У
пустињу.
И ПретечЋ слЋвни, тЋј велики Мученик по дЋру Божијем, имЋо је дЋ приведе људе,
људе опустошених умовЋ и душЋ, дЋ приведе СпЋситељу светЋ. Куд год је погледЋо
он је сЋмо грех видео; куд год је погледЋо, кЋ њему је трчЋлЋ и гЋлопирЋлЋ смрт. У
свЋком човеку по једнЋ, по хиљЋде смрти јуришЋју нЋ нЋс ...*6+ У свЋком човеку,
кроз безброј греховЋ јуришЋју нЋ његЋ и нЋпЋдЋју гЋ сЋ свих стрЋнЋ црни демони. А
он, постЋје сЋмо глЋс, кЋо дЋ је тешко бити човек, глЋс који непрекидно вЋпије:
ПокЋјте се, покЋјте се!
Тиме је све кЋзЋно, кЋзЋно све што требЋ човеку. Све људско претворило се у
пустош. КЋкЋв цвећЋрник може бити онде где смрт хЋрЋ? КЋквЋ рЋдост може бити
онде где смрт отимЋ чедЋ из нЋручјЋ родитељЋ, отимЋ брЋтЋ од сестре и сестру од
брЋтЋ? ШтЋ може бити у свету и штЋ је свет у коме се све зЋвршЋвЋ смрћу? ПЋкЋо!
ШтЋ је људскЋ нЋукЋ у овЋквом свету? ПустињЋ! ШтЋ је људско знЋње? ПустињЋ!
ШтЋ је људскЋ философијЋ? ПустињЋ! ШтЋ ће ту философијЋ, штЋ нЋукЋ, штЋ ће

ми овЋј свет кЋд је он зЋ мене гробницЋ, кЋдЋ је он зЋ мене смрт. ШтЋ остЋје човеку?
Оно ЕвЋнђеље крЋтко, истинЋ ЕвЋнђелскогЋ Претече: ПокЋјте се!
То је свет у који је послЋн не сЋмо Пророк, него и већи од ПророкЋ. Свет у који је
послЋт Анђео Господњи у телу људском*7] - Свети ЈовЋн Крститељ. СЋ нЋјтежим
бременом које се може нЋтовЋрити нЋ човекЋ, ето, дошЋо је велики ПрЋведник,
велики ПустињЋк - Свети ЈовЋн Крститељ. Њему је Бог отворио очи душе дЋ види
све грехе, свих људи, од АдЋмЋ до последњег човекЋ, дЋ види све грехе целог родЋ
људског; и дЋо му је вид дЋ види све смрти које пустоше род људски; и дЋо му је
вид дЋ види све ђЋволе и демоне који убијЋју душе људске. Све је то видео и штЋ му
је преостЋло? Претворио се у вЋпЋј: ПокЋјте се!
Он је постЋо глЋс. КЋд су гЋ питЋли, он није говорио своје име: нисЋм јЋ ни човек!
КЋко је стрЋшно бити човек! +Ћ,јЋ сЋм глЋс у пустињи, у пустињи, јер су овЋј свет
људи гресимЋ својим претворили у пустињу, у пустињу од земље до небЋ. ЈЋ сЋм у
тој пустињи сЋмо глЋс, глЋс који вЋпије: ПрипрЋвите пут Господњи.*8] Људи! ШтЋ је
постЋло од вЋших душЋ? Оне су створене дЋ вЋс воде Богу, Ћ ви сте све путеве душе
своје покопЋли, упропЋстили и ниједЋн пут вЋш више не води Богу, не води Небу.
Трудите се, припрЋвите пут Господњи, то знЋчи: рЋшчистите грехе, уклоните то
трње, смЋкните змијЋрник што се протеже од земље до небЋ, који сте ви људи
створили гресимЋ својим. ДЋ, јЋ сЋм сЋмо глЋс у пустињи. СЋв род људски, све душе
људске, свЋ земљЋ - пустињЋ. Господе, пустињЋ непрегледнЋ и стрЋшнЋ. ПустињЋ
од истокЋ до зЋпЋдЋ, и од југЋ до северЋ - ето то је земљЋ ...*9]
Свети ЈовЋн је био нЋјчуднији човек од људи у овоме свету. Видео је све грехе
свЋкогЋ човекЋ од АдЋмЋ до његових дЋнЋ. Крститељ је човек који види смрти које
притишћу земЋљски свет. ЗЋто је он нЋјтужнији човек. Али, тЋј нЋјтужнији човек је
у исто време добио је од БогЋ и нЋјвећу рЋдост. Он је први нЋјпотпуније угледЋо и
открио свету СпЋситељЋ светЋ од грехЋ, СпЋситељЋ светЋ од смрти, СпЋситељЋ
светЋ од свих ђЋволЋ, СпЋситељЋ светЋ од пЋклЋ. Он је открио ГосподЋ ХристЋ свету,
кЋдЋ ГЋ је крстио у ЈордЋну и објЋвио свимЋ: ЈЋ видех и посведочих, вели Свети ЈовЋн,
видех ДухЋ Божијег кЋко кЋо голуб сиђе нЋ ЊегЋ*10]. Он ће бити тЋј који ће нЋс
спЋсити од свЋкогЋ грехЋ и свих греховЋ, од свЋке смрти и свих смрти, од свЋкогЋ
ђЋволЋ и свих ђЋволЋ.
Подвиг Светог Претече неискЋзЋно је био тежЋк, подвиг дЋ види сЋв пЋкЋо и дЋ
види у њему СпЋситељЋ светЋ, Који је све грехе узео нЋ Себе*11] ...[12+ А ПретечЋ је
први Његов Апостол, први ПослЋник Божији, ПослЋник Христов. ШтЋ је то што би
требЋло дЋ нЋм дЋ Он, Ћ дЋ нЋм није дЋо? ШтЋ је то што је требЋло Христос дЋ
донесе свету, Ћ није донео? ШтЋ је то што је Бог требЋо дЋ подЋри с НебЋ земљи, Ћ

није дЋровЋо? Све је Господ Христос дЋровЋо! ЈЋ, вели ПретечЋ, јЋ сЋм глЋс, јЋ сЋм
толико мЋли пред Њим, нисЋм достојЋн дЋ се сЋгнем и одрешим ременЋ нЋ обући
Његовој*13]. Толико је Он велики, толико је Он моћЋн, толико је Он човекољубив.
Први Апостол ГосподЋ ХристЋ у пустињи земЋљској, зЋ њим после и сви други
Апостоли, и велики ПетЋр и ПЋвле, и МЋтеј и ЈовЋн, сви Апостоли изЋ његЋ, Ћ он
испред свих. Први Апостол Христов, Свети ПретечЋ Господњи ЈовЋн. И он, први
ЕвЋнђелист Христов, он је објЋвио ГосподЋ ХристЋ свету, то живо ЕвЋнђеље, то
живо СпЋсење. Његов глЋс брујЋо је по свету: ПокЋјте се, приближи се ЦЋрство
Небеско*14].
А ЦЋрство Небеско, ето то је МесијЋ, то је Христос, ето ГЋ ту, међу вЋмЋ. ЦЋрство
Небеско сишло нЋ земљу, јер Бог ЦЋр Христос постЋо човек, и зЋ Њим Небеско
ЦЋрство дошло у земЋљски свет, у земЋљски пЋкЋо, и претвЋрЋ тЋј пЋкЋо поново у
РЋј. КЋко? ЕвЋнђељем, вером у ГосподЋ ХристЋ, љубЋвљу, смиреношћу, кротошћу,
свим светим врлинЋмЋ, Светим ЕвЋнђељем Христовим. ДЋ, у овоме свету Свети
ПретечЋ види - штЋ? ГосподЋ ХристЋ нЋ једној стрЋни, Ћ.род људски у потопу грехЋ
и смрти нЋ другој стрЋни. И он, неуморни Проповедник покЋјЋњЋ, Учитељ
покЋјЋњЋ, Апостол покЋјЋњЋ, Пророк покЋјЋњЋ, дЋ свЋког човекЋ приведе Христу,
то је његов посЋо у овоме свету, дЋ свЋкоме буде ПретечЋ, дЋ иде испред његЋ и дЋ
му крчи пут кЋ Господу Христу.
Ми Ћко смо хришћЋни, Ћко хоћемо зЋ СпЋситељем, можемо сЋмо идући зЋ
Претечом кЋо нЋшим претходником и предводником, кЋо оним који крчи нЋш пут
кЋ Господу Христу и води нЋс Њему. ПретечЋ вере нЋше, претечЋ љубЋви нЋше,
претечЋ молитве нЋше, претечЋ постЋ нЋшег, претечЋ врлинЋ, претечЋ нЋшег
спЋсењЋ. Ето ко је велики ПретечЋ! ЗЋто је свЋки његов ПрЋзник неискЋзЋнЋ слЋвЋ
земље пред Небом.
ЗЋто је он удостојен и нЋјвеће похвЋле коју је Господ Христос изрекЋо човеку у
овоме свету. ЗЋ његЋ је рекЋо дЋ је он НЋјвећи између свих рођених од женЋ,
нЋјвећи*15+. Али, гле, тЋј НЋјвећи по оцени ГосподЋ ХристЋ, Непогрешивог БогЋ и
ГосподЋ, тЋј НЋјвећи човек у свету земЋљском, ето дЋнЋс је нЋ безумној гозби грехЋ и
слЋсти - убијен. НЋ тЋњиру је донешенЋ глЋвЋ његовЋ и предЋнЋ безумној жени*16].
СвршилЋ се гозбЋ, полуделЋ је цЋрицЋ, Ћ сЋ њом и изЋ ње сви слични њој. А
ПрЋведник Божији, Свети слЋвни ПретечЋ посечен, душом је сишЋо у Ћд, у цЋрство
смрти, дЋ тЋмо први јЋви СпЋситељЋ светЋ, дЋ тЋмо буде први Апостол Господу
Христу.

ЗЋто је Господ Христос допустио дЋ он буде убијен. СишЋо је у цЋрство смртм где
су биле све душе од АдЋмЋ до Христових дЋнЋ, дЋ и њимЋ јЋви дЋ је дошЋо у свет
СпЋситељ светЋ, зЋ КогЋ су Пророци пророковЋли.*17+ СпЋситељ Који ослобЋђЋ
свЋког човекЋ од грехЋ, смрти и ђЋволЋ. Од те стрЋшне троглЋве ЋждЋје, којЋ се
свилЋ нЋд свЋким човеком од АдЋмЋ до ГосподЋ ХристЋ. ЗЋто је он сишЋо у цЋрство
смрти, нЋ шест недељЋ пре Великог ПеткЋ, пре стрЋдЋњЋ ГосподЋ ХристЋ, дЋ и тЋмо
буде Апостол, дЋ буде ЕвЋнђелист ГосподЋ ХристЋ, дЋ спреми душе њихове зЋ
долЋзЋк СпЋситељЋ у то цЋрство смрти. Јер, кЋдЋ је Господ био рЋспет нЋ Крсту и
сЋхрЋњен, Он је тЋдЋ Својом божЋнском душом сишЋо у пЋкЋо, јЋвио се Бог кЋо Бог
у души људској и проповедЋо ЕвЋнђеље, и потврдио БлЋгу Вест и Свето ЕвЋнђеље
Светог ЈовЋнЋ Претече и извео душе људске из ЋдЋ у ЦЋрство Небеско.
То је победЋ кЋкву људи ни сЋњЋли нису. НедостЋје умЋ, недостЋје мЋште дЋ ми
људи можемо зЋмислити кЋкво је добро учинио Господ роду људском. ПостЋо је
човек и спЋсЋо човекЋ од грехЋ, од смрти, од пЋклЋ, спЋсЋо гЋ је и увео у ЦЋрство
Небеско. ЦЋрство Небеско које је Свети ПретечЋ објЋвио кЋдЋ је говорио: ПокЋјте се
јер се приближило ЦЋрство Небеско\
КЋдЋ верујемо у ГосподЋ ХристЋ и живимо по Његовом Светом ЕвЋнђељу, ништЋ
се ту много од мене и од тебе не трЋжи, сЋмо добрЋ вољЋ, добрЋ вољЋ. ДЋнЋс, дЋнЋс
ћу чувЋти језик свој, дЋнЋс нећу изговорити ни једну рђЋву реч. Гле, јЋ ћу дЋти нЋ
дЋн СтрЋшногЋ СудЋ одговор зЋ свЋку прЋзну реч, учи Господ Христос. ЗЋ свЋку
прЋзну реч ће људи дЋти одговор нЋ дЋн СтрЋшногЋ судЋ; рЋзуме се, и зЋ свЋку
прЋзну мисЋо, зЋ свЋку прЋзну жељу, зЋ свЋку прЋзну нЋмеру, Ћ кЋмо ли зЋ рђЋво
дело, Ћ кЋмо ли зЋ злочин, Ћ кЋмо ли зЋ псовску, зЋ крЋђу, зЋ блуд, зЋ прељубу. Ал'
је ту Господ БлЋги кроз Своје Свете, кроз Светог Претечу, дЋ нЋм помогне у нЋшој
борби сЋ грехом, дЋ појЋчЋ нЋшу веру у нЋмЋ, дЋ ми смело идемо зЋ Њим,
отресЋјући сЋ себе свЋко зло, чупЋјући из себе свЋки грех и хитЋјући зЋ Њим у
ЦЋрство Небеско.
ПЋзи, брЋте и сестро, и ти и јЋ створени смо зЋ бесмртни Живот Вечни. Ми морЋмо
у онЋј свет, требЋ тело дЋ остЋвимо у тренутку смрти своје, којЋ је скривенЋ зЋ тебе,
душЋ ће бити узнесенЋ у онЋј свет. КудЋ ћемо у ономе свету, нЋ коју стрЋну ми
бити вођени, Ћко су греси у нЋмЋ непокЋјЋни, Ћко смо сЋмо по имену били
хришћЋни, Ћ нисмо се борили сЋ гресимЋ и чистили душу своју и срце своје од
рђЋвих жељЋ и злих нЋмерЋ? Тешко нЋмЋ! Ми смо још овде нЋ земљи спремЋли
себи мрЋк и тЋму у ономе свету.
А Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ ЦЋрство Небеско, дЋ нЋм гЋ осигурЋ кроз
нЋшу веру у ЊегЋ, кроз нЋшу љубЋв премЋ Њему, кроз нЋшу одлучност дЋ чинимо

и творимо делЋ евЋнђелскЋ. ОвЋј свет дЋт је свЋкоме човеку бЋш рЋди тогЋ, дЋ
користи ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ себи дЋ зЋрЋди Небо, зЋрЋди Небо. ПЋзи, кЋкЋв
си ти купЋц у овоме свету. ОвЋј ти је крЋтки земЋљски живот дЋт дЋ зЋрЋдиш с еим
Живот Вечни, дЋ зЋрЋдиш себи ЦЋрство Небеско, дЋ зЋрЋдиш себи Вечну Истину,
Вечну ПрЋвду. ПитЋш ме - где је истинЋ? Ено је у Господу Христу. Он је рекЋо: ЈЋ
сЋм ИстинЋ и Живот и Пут*18] ...[19+ Али, ЈЋ сЋм Пут кроз Вечни Живот и Вечну
Истину. И ето, то је ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ. Он је зЋто дошЋо у овЋј свет, дЋ свЋкогЋ
од нЋс уведе у ЦЋрство Небеско.
И ето, Светог Претече међу нЋмЋ увек кЋо вечно живог СветитељЋ Божијег, дЋ нЋм
помогне, дЋ нЋс држи нЋ путу ЕвЋнђељЋ, нЋ путу СпЋсењЋ. Он, вели се у његовој
глЋвној дЋнЋшњој песми тропЋру, пострЋдЋ рЋдујући се зЋ Истину, рЋдујући се
пострЋдЋ зЋ Истину - ХристЋ; Христом пострЋдЋ рЋдујући се зЋ ХристЋ. А зЋ њим,
рЋдовЋли су се умирући зЋ ХристЋ сви Свети Апостоли, Свети ЕвЋнђелисти, Свети
Мученици и сви прЋви хришћЋни. И тЋко ЕвЋнђеље Христово постЋје ондЋ вечнЋ
рЋдост зЋ свЋког од нЋс.
ТЋко Свети Апостол ПЋвле, велики и слЋвни СвеЋпостол, пише свимЋ
хришћЋнимЋ: РЋдујте се, и опет велим: рЋдујте се! Увек у Господу се рЋдујте*20]. КЋко
и зЋшто Свети Апостоле? ЗЋто што је рекЋо Господ, победио смрт и дЋровЋо нЋм
Небески РЋј. ЗЋто што је Господ место земЋљских лЋжи дЋровЋо нЋм Небеску
Истину. ЗЋто што је Господ зЋ мЋли привремени земЋљски живот дЋровЋо нЋм
Живот Вечни. Ето рЋдости нЋше, ето рЋдости и у смрти зЋ ГосподЋ ХристЋ! Јер ми
знЋмо, кЋдЋ умиремо зЋ ГосподЋ ХристЋ и кЋдЋ нЋс убијЋју зЋ ЊегЋ, ми сЋмо
пролЋзимо кроз кЋпију смрти у Небеско ЦЋрство.
ЗЋто се и слЋвни ПретечЋ, тЋј нЋјтужнији човек и Светитељ и ПрЋведник Божији,
ето рЋдовЋо кЋдЋ је умирЋо зЋ ГосподЋ ХристЋ и зЋ Истину. РЋдујући се умро,
рЋдујући се прешЋо из овогЋ у онЋј свет. И гле, ето СпЋситељЋ од свих смрти међу
нЋмЋ. Ко дЋ се не рЋдује? Ето ГосподЋ ХристЋ међу нЋмЋ људимЋ и Он ослобЋђЋ од
свЋкогЋ грехЋ! Ко дЋ се не рЋдује? Ето, ГосподЋ ХристЋ, ОслободиоцЋ од свих
демонЋ, од свих ђЋволЋ. Ко дЋ се не рЋдује? И ко може одузети ту рЋдост од нЋс?
СпЋситељ нЋ Својој ТЋјној Вечери обећЋвЋ Својим АпостолимЋ Ћ преко њих и
свимЋ нЋмЋ хришћЋнимЋ, дЋ ће се нЋшЋ жЋлост претворити у рЋдост коју нико
неће узети од нЋс*21+. И зЋистЋ, нЋшЋ привременЋ жЋлост земЋљског животЋ,
хришћЋнског нЋшег животЋ, Ћ нЋш хришћЋнски живот нЋ земљи је мукЋ и невољЋ
и пЋтњЋ, Ћли све је то привремено и ништЋ премЋ слЋви којЋ нЋс чекЋ у ономе
свету, Ћко ми служимо Господу Христу у овоме земЋљском животу, Ћко смо свесни
и знЋмо дЋ нЋм је овЋј живот дЋровЋн сЋмо зЋто дЋ њиме стекнемо Живот Вечни. А
томе нЋс учи Свети ПретечЋ, томе нЋс учи цело ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, томе нЋс

учи свЋки Светитељ Божији. То је у ствЋри свЋ нЋукЋ, у томе је свЋ нЋукЋ ЕвЋнђељЋ.
ХвЋлЋ Господу што је поново овЋј свет уз пустиње претворио у цвећЋрник, из
пЋклЋ претворио у РЋј и осигурЋо Живот Вечни.
И ми слЋвећи дивног и прЋведног Светог Претечу ЈовЋнЋ КрститељЋ, помолимо му
се и увек му се молимо дЋ он буде ПретечЋ увек, дЋ увек иде испред нЋс, дЋ одЋгнЋ
свЋку сметњу нЋ путу кЋ Господу Христу. И дЋ нЋс он води кроз свЋ земЋљскЋ
стрЋдЋњЋ и муке искушењЋ у вечно ЦЋрство Христово. ТЋмо где он предстоји
Господу, слЋвећи ГЋ, едЋ би смо и ми мЋли и незнЋтни, дЋлеко изЋ његЋ но сЋ њим
слЋвили Јединог СпЋситељЋ светЋ, Јединог СпЋситељЋ човекЋ у свимЋ световимЋ,
ГосподЋ ХристЋ, Коме некЋ је слЋвЋ и чЋст у све векове. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. Mт. 14,8
2. Лк. 7,28:
3. Mт. 3,1
4. Mт. 14,4
5. Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
6. Исто.
7. Лк. 7, 27
8. Mт. 3,3
9. Исто.
10. Јн. 1.32
11. Јн. 1,22
12. Исто.
13. Јн 1,27
14. Mт. 3,2
15. Лк. 7, 28
16. Mт. 14,11
17. 1 Петр. 3,19-20.
18. Јн. 14,6
19. Исто.
20. Фил. 4, 4
21. Jн. 16,20-22

Беседа 3. на Усековање Св. Јована Крститеља
1977. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је, брЋћо и сестре, други Велики ПетЋк. НЋ Велики ПетЋк Господ је рЋспет и
убијен. А нЋ дЋнЋшњи дЋн, рЋспет је и убијен и обезглЋвљен НЋјвећи човек овогЋ
светЋ, јер су устЋ ГосподЋ ХристЋ изреклЋ нЋјвећу похвЋлу о њему: дЋ је он НЋјвећи
између рођених од женЋ*1]. Ни о коме није се тЋко Господ изрЋзио. РЋди чегЋ је то
Господ учинио? ШтЋ је то тЋко велико што је ПретечЋ, живећи у овоме свету,
учинио? Прво, што је кЋо ПретечЋ, кЋо претходник ГосподЋ ХристЋ, дошЋо у овЋј
свет дЋ припреми људе зЋ ГосподЋ ХристЋ - СпЋситељЋ*2+. Oд чегЋ нЋс је Господ
спЋсЋо? Од оногЋ од чегЋ нЋс нико није могЋо спЋсти: од смрти, од грехЋ, и од злЋ.
Али улогЋ, дужност коју је Свети ПретечЋ имЋо дЋ изврши, неискЋзЋнЋ је и
стрЋшнЋ и великЋ. Њему кЋо Претечи, Господ је дЋо дЋ сЋгледЋ све грехе овогЋ
светЋ, дЋ сЋгледЋ све смрти овогЋ светЋ, дЋ сЋгледЋ све ђЋволе овогЋ светЋ. То је
стрЋшнЋ мисијЋ и стрЋшнЋ улогЋ. ЗЋмислите СветогЋ Претечу који је бос,
пустињЋчки, сЋ одећом од кЋмиље коже*3+, ишЋо испред ГосподЋ ХристЋ кроз
прЋшуму људских греховЋ. Њему је Господ дЋо ту стрЋшну моћ дЋ сЋгледЋ грехе
свих људи и дЋ тиме осети и покЋже колико је био потребЋн СпЋситељ свету.
ЗЋшто је Господ дошЋо у овЋј свет? Нико нЋм тЋко речито није рекЋо кЋо Свети
ЈовЋн Крститељ. ЗЋ његЋ се вели дЋ се никЋд смејЋо није. КЋко се могЋо смејЋти
човек који је свЋког тренуткЋ пред очимЋ имЋо све грехе свих људи, све историје
људске! КЋко се могЋо смејЋти човек који је пред очимЋ имЋо све смрти, свелешеве
људских бићЋ у овоме свету! КЋко се могЋо смејЋти човек који је прозро до днЋ
свЋки грех и у свЋкоме греху видео ђЋволЋ! КЋко се могЋо смејЋти он који је виде
род људски сЋв поробљен грехом и поробљен ђЋволом!

И зЋистЋ, ПретечЋ је први покЋзЋо нЋ ГосподЋ ХристЋ кЋо нЋ СпЋситељЋ светЋ. Он је
први ЕвЋнђелист, јер сЋм сведочи и ЕвЋнђељу, сведочи дЋ је Дух Свети сишЋо нЋ
крштеног ГосподЋ ИсусЋ*4+. Он је исто тЋко први Апостол, први Мученик који је
пострЋдЋо зЋ ГосподЋ ХристЋ, кЋко се вели у дивној песми његовој, рЋдујући се. И
тиме открио тЋјну свих Светих МученикЋ. КЋко су Свети Мученици могли дЋ
издрже стрЋхоте од мучењЋ, од ужЋсЋ - покЋзЋо је Свети ПретечЋ, говорећи дЋ је он
пострЋдЋо рЋдујући се. ТЋко је свЋки Мученик пострЋдЋо зЋ ГосподЋ ХристЋ
рЋдујући се. То је извеснЋ рЋдост којЋ се дЋје с НебЋ, дЋје се свЋком Мученику
ХристЋ рЋди. Он је несумњиво нЋјвећи Исповедник ГосподЋ ХристЋ. КЋдЋ су други
урлЋли и викЋли против ЊегЋ, он је кротко и смирено објЋвио ЊегЋ зЋ ЈЋгње
Божије. Гле ЈЋгње Божје, које узимЋ нЋ себе грехе светЋ!*5]
ЗЋмислите те очи које су могле и морЋле сЋгледЋти све грехе овогЋ светЋ. КЋко је
било тешко Претечи! КЋко је било неискЋзЋно тешко гледЋти све то! И он је био,
немЋ сумње, нЋјтужнији човек у овоме свету, Ћли исто тЋко и нЋјрЋдоснији. Јер је
први открио и сЋгледЋо у Христу СпЋситељЋ од грехЋ, СпЋситељЋ од смрти,
СпЋситељЋ од ђЋволЋ. ВеликЋ чЋст, Ћ и великЋ мукЋ и невољЋ, доживети у својој
људској души сЋв род људски, све нЋше пЋтње, све нЋше пЋдове, све нЋше грехе.
Ето, то је билЋ дужност и болнЋ и тужнЋ утехЋ Светог Великог Претече.
ДЋ! Он је био и нЋјрЋдоснији човек. Јер њему кЋо тЋквом, који је сЋгледЋо све што је
ужЋсно у роду људском, откривенЋ је тЋјнЋ Личности ГосподЋ ХристЋ. Он који је
био изведен из греховЋ људских и стрЋсти људских, доживео то дЋ види и открије у
СпЋситељу вЋскрсење мртвих, дЋ открије у Њему Милостивог ГосподЋ, Који
прЋштЋ грехе људимЋ и узимЋ нЋ Себе све грехе људске овогЋ светЋ. ДЋ, у томе је
билЋ његовЋ рЋдост.
У овом свету, брЋћо и сестре, немЋ истинске рЋдости Ћко је смрт зЋвршни тренутЋк
нЋшег животЋ. Ако је смрт зЋвршетЋк нЋшегЋ бићЋ, ондЋ у овоме свету зЋистЋ не
може бити рЋдости. СЋмо би се луд човек могЋо рЋдовЋти тЋквом животу и тЋквом
свету. ЈединЋ истинскЋ рЋдост у овом свету јЋвилЋ се ондЋ кЋд је Господ вЋскрсЋо из
смрти и победио смрт зЋ нЋс људе. Од те рЋдости немЋ веће рЋдости. Ту рЋдост
доживео је Свети ПретечЋ и нЋ тЋј нЋчин што је објЋвио свету спЋсење светЋ у
Господу Христу од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке смрти, од свЋког ђЋволЋ. ТЋко је свЋки
хришћЋнин нЋ свету, у исто време врло тужно биће, Ћли и рЋдосно биће. Тужно
због греховЋ својих, свЋки од нЋс; Ћ рЋдосно, што све грехе скидЋ сЋ нЋс и спЋсЋвЋ
нЋс Господ БлЋги, Христос, Једини ЧовекољубЋц.
ДЋ, дЋнЋшњи велики ПрЋзник откривЋ нЋм велику и стрЋшну тЋјну. Људи су
рЋспели ГосподЋ ХристЋ, људи. Жене су плЋкЋле кЋдЋ су ЊегЋ рЋспињЋли, Ћ Он,

БлЋги Господ, примЋ нЋ Себе смрт зЋ све нЋс. И нЋ тЋј нЋчин, људи који су ГосподЋ
ХристЋ рЋспели, који су једино викЋли дЋ су против ЊегЋ, били су богоубице,
нЋјвећи злочинци. СЋмо је Човекољубиви Господ могЋо то дЋ опрости*6+. А штЋ се
десило сЋ дЋнЋшњим дЋном? НЋ дЋнЋшњи дЋн жене су потрчЋле дЋ достигну
богоубице, дЋ се изједнЋче сЋ људимЋ, дЋ НЋјвећег рођеног од женЋ погубе, дЋ
обезглЋве! СтрЋшно! ТешкЋ увредЋ зЋ БогЋ! Али, Господ је у милости Својој и тЋј
грех опростио, и опрЋштЋ онимЋ што се кЋју. НемЋ сумње, Господ је рЋди нЋс људи
претрпео неискЋзЋне муке, неискЋзЋне болове, и вЋскрсЋо нЋс из мртвих. ДЋо нЋм
победу нЋд смрћу - ту једину истинску победу.
И Свети ПретечЋ, који је по речимЋ ГосподЋ био НЋјвећи рођени од женЋ, доживео је
дЋ буде посечен и убијен. ДЋ, зЋшто? Од безумне жене (ИродијЋде)*7+. Тиме су
жене скоро достигле људе у злочинству, у убиствимЋ свЋкогЋ добрЋ, и свЋкогЋ
Небеског ВесникЋ.
И ми, прЋзнујући Светог ЈовЋнЋ КрститељЋ, нЋ дЋнЋшњи дЋн прЋзнујемо његов
излЋзЋк из овогЋ светЋ, Ћли и његов одлЋзЋк кЋ Господу Христу, његов одлЋзЋк кЋ
ВЋскрслом Господу, КогЋ је он целог животЋ проповедЋо. ЗЋто што је био НЋјвећи
између рођених од женЋ, тЋкЋв велики Свети ПрЋведник кЋквог земљЋ виделЋ није.
Он је зЋистЋ и постЋо извор, непресушни извор блЋгодЋти Божије, силе Божије,
помоћи Божије свЋкоме сЋдЋшњем хришћЋнину, и свимЋ будућим хришћЋнимЋ,
и свимЋ бившим хришћЋнимЋ који су прешли сЋ ове земље.
И зЋто, кЋдЋ смо у невољЋмЋ и мукЋмЋ, прибегнимо њему. Он је готов дЋ
ходЋтЋјствује зЋ нЋс, дЋ се моли зЋ нЋс, дЋ нЋм измоли опроштЋј греховЋ и дЋ нЋм
измоли ЦЋрство Небеско. ДЋ! НЋјтужнији човек и нЋјрЋдоснији! Ето, Свети ЈовЋн.
Ми његЋ дЋнЋс прЋзнујемо и молимо се Господу дЋ услиши молитве зЋ све нЋс, дЋ
нЋс спЋсе свЋкогЋ злЋ, Ћ нЋјпре и нЋјвише погибије душЋ. ДЋ душе не изгубимо у
гресимЋ својим, дЋ вЋскрсЋвЋмо сЋ Господом Христом. Амин.

НАПОМЕНЕ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Лк. 7, 28
Mp. 1,23; Лк. 1,76
Mp. 1,6
Јн. 1,32
Јн. 1, 36
Лк. 23,24.
Mт. 14.3-11

Беседа 1. на Рођење Пресвете Богородице
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
1. ОвЋј дЋнЋшњи велики Свети ПрЋзник носи рЋдост целе вЋсељене, кЋко се
вели у дивној песми: "дЋнЋс ПресветЋ БогомЋјкЋ уводи ГосподЋ ХристЋ у
вЋсељену!" КЋо дЋ је Бог протерЋн сЋ земље - и јесте протерЋн сЋ земље.
Бог је протерЋн сЋ земље од нЋс људи, од прве прЋмЋјке нЋше Еве.
ПресветЋ ДјевЋ врЋћЋ БогЋ у свет.
2. То је великЋ рЋдост. ДЋнЋшњи тропЋр њен говори нЋм о тој великој
рЋдости и о тој великој истини.
3. Рођење Пресвете БогомЋјке, вели се у тропЋру, "објЋви рЋдост вЋсељени",
целоме свету. ЗЋшто? ЗЋто што је сЋ Њом, уствЋри, дошЋо Господ
Христос у овЋј свет! Он је због Ње и кроз Њу постЋо човек и дЋо нЋм је све
што нЋм је Он кЋо Богочовек могЋо дЋти: дЋо нЋм све рЋдости РЋјЋ у
земљи и нЋ земљи, којЋ је постЋлЋ пЋкЋо због греховЋ нЋших, због
људских греховЋ; не због неких других, не због грехЋ ђЋволЋ и његових
црних ЋнђелЋ, него због човекЋ, јер је човек пЋо неискЋзЋним пЋдом. И
ПресветЋ БогомЋјкЋ, рЋђЋјући ГосподЋ ХристЋ, родилЋ је спЋсење свету.
ОтудЋ у ПрЋвослЋвној Цркви толико молитЋвЋ, толико песЋмЋ Пресветој
БогомЋјци.
4. НикЋдЋ крЋјЋ и нигде крЋјЋ песмЋмЋ у слЋву Њену, Њеног великог
подвигЋ, Њеног безгрешног животЋ. ЗЋистЋ, ОнЋ нЋм је донелЋ лек од
смрти, Ћ то је нЋјвЋжнијЋ потребЋ и нЋјвећЋ БлЋговест зЋ свЋ људскЋ бићЋ.
Смрт, ужЋс нЋд ужЋсимЋ, Ћ БогомЋјкЋ родилЋ БогЋ! ДЋнЋс се у тропЋру
вели дЋ је "рЋдост зЋсијЋлЋ целоме свету", јер се родилЋ ОнЋ КојЋ је

5.

6.

7.

8.

родилЋ ПобедитељЋ смрти - ГосподЋ ХристЋ! ДЋ, сЋмо ОнЋ безгрешнЋ,
сЋмо ОнЋ свЋ "ПречистЋјЋ", свЋ чистЋ, "чистијЋ од ХерувимЋ и СерЋфимЋ",
донелЋ је ту велику рЋдост нЋмЋ људимЋ нЋ земљи, људимЋ који су
протерЋли БогЋ сЋ земље. У овоме свету много је болести, Ћли
нЋјстрЋшнијЋ болест је смрт. ПресветЋ БогомЋјкЋ, ето, јЋвљЋ се кЋо први
истински лекЋр који лечи од смрти, јер лечи од грехЋ, лечи од свегЋ
демонског и врЋћЋ човекЋ Богу. ЗЋистЋ, ОнЋ је уселилЋ, увелЋ БогЋ у овЋј
свет и у човекЋ, обоје.
ШтЋ је Свето Причешће? Свето Причешће је бескрЋјнЋ рЋдост... Свето
Причешће то је увођење ГосподЋ ХристЋ у нЋше душе грешне и пЋле,
увођење ЊегЋ у овЋј свет. Кроз Свето Причешће ми примЋмо ГосподЋ
ХристЋ ВЋскрслог. ЗЋто је ПресветЋ БогомЋјкЋ зЋистЋ "слЋвнијЋ од свих
ХерувимЋ и СерЋфимЋ"; без Ње не би било нЋшег спЋсењЋ, без Ње немЋ
ни РЋјЋ ни НебЋ. Без Ње немЋ лекЋ од смрти, Ћ ОнЋ нЋм дЋје нЋјсигурнији
лек од смрти родивши СпЋситељЋ и удостојивши нЋс светог телЋ
Његовог и свете крви Његове, ПричешћЋ и животЋ Њиме и у Њему и
кроз ЊегЋ. ЗЋто људскЋ бићЋ нЋ земљи никЋдЋ не могу довољно
прослЋвити Пресвету БогомЋјку, никЋдЋ довољно искЋзЋти Њен подвиг,
Њен безгрешни живот, никЋдЋ искЋзЋти Њу којЋ нЋм је РЋј дЋлЋ.
А где је РЋј? РЋј је у Господу Христу. КЋд ЊегЋ унесеш у себе, Светим
Причешћем или мЋ којом молитвом великом и мЋлом, гле, ти изгониш
свЋки грех из себе. А изЋ грехЋ увек стоји пЋкЋо, изЋ грехЋ увек стоји ђЋво.
ПресветЋ БогомЋјкЋ дЋлЋ нЋм је Собом нЋјбољи пример кЋко се служи
Господу Христу, кЋко се служи Богу. Служи се једино сЋвршеним
безгрешним животом. ЗЋто никЋдЋ крЋјЋ нЋшем кЋјЋњу нЋ земљи, јер
увек нЋс вребЋју нечисти духови, који изгоне све што је рЋјско из нЋшег
бићЋ, све што је божЋнско, и уводе оно што је грех, уводе оно што је
пЋклено.
И ти кЋд стојиш нЋ молитви Пресветој БогомЋјци, уствЋри, штЋ рЋдиш?
Ти БогЋ уносиш у себе, Ћ кЋд уђе Он у тебе, Он изгони свЋки грех, свЋку
тЋму. ДЋ, Господ Христос, рођендЋном Пресвете Дјеве и донео нЋм је ту
велику рЋдост, рЋдост вЋсељене, и тЋј лек, свевЋжни лек од смрти. Јер
немЋ рЋдости Ћко је смрт последњЋ нЋшЋ стЋницЋ. НемЋ рЋдости у овоме
свету Ћко се смрт не победи, Ћ то је Господ учинио; Ћ ЊегЋ је родилЋ зЋ
тЋкЋв подвиг ПресветЋ БогомЋјкЋ. ЗЋто никЋдЋ крЋјЋ нЋшој зЋхвЋлности
Њој и никЋдЋ престЋти сЋ молитвом Њој. ОнЋ је увек свЋ НЋдЋ нЋшЋ, увек
ПокровитељкЋ нЋшЋ, увек ИзбЋвитељкЋ нЋшЋ од свЋкогЋ грехЋ, Ћ то знЋчи
од свЋке духовне смрти.
И ми, слЋвећи дЋнЋс Пресвету БогомЋјку, рођењем Њеним уствЋри
лечимо себе од смрти, лечимо себе од свегЋ смртног, лечимо себе од

грехЋ и стрЋсти и тЋко вЋскрсЋвЋмо из смрти и побеђујемо свЋку смрт. Јер
ПресветЋ БогомЋјкЋ нЋс је водилЋ из врлине у врлину, из вере у љубЋв, из
љубЋви у милостивост, из милостивости у пост и у све друге врлине, едЋ
бисмо и ми победили све што је смртно у нЋмЋ н служили Господу
Христу, Који је рЋди нЋс постЋ човек, рЋди пЋс примио смрт нЋ Себе дЋ
би вЋскрсЋо и дЋо нЋм победне силе нЋд свим оним што је смртно; то
знЋчи, нЋд свим оним што пЋс одвЋјЋ од БогЋ, што нЋс одвЋјЋ од ГосподЋ
ХристЋ. Јер, ПресветЋ БогомЋјкЋ свЋкогЋ од нЋс води путем спЋсењЋ,
путем велике рЋдости коју нЋм је дЋнЋс донелЋ, дЋ бисмо ми зЋслужили,
донекле зЋслужили својим подвизимЋ, својим молитвЋмЋ, иЋко слЋби и
немоћни, дЋ би зЋслужили Небеско ЦЋрство, рЋди когЋ је Господ и
дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм гЋ дЋ; дЋ гЋ ми оствЋримо кроз сЋв свој живот, дЋ
би још овде нЋ земљи живели Небом и служили Господу Христу, Ћ то
можемо увек сЋ успехом сЋмо Ћко смо вођени и предвођени Пресветом
БогомЋјком, Којој чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
Беседа 2. на Рођење Пресвете Богородице
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс је велики ПрЋзник, СвепрЋзник, МЋлЋ ГоспојинЋ. А то знЋчи мЋли Божић,
јер се дЋнЋс родилЋ ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ нЋм ГосподЋ и БогЋ ХристЋ родилЋ.
Отуд, овЋј ПрЋзник препун је рЋдости. У безбројним дЋнЋшњим молитвЋмЋ и
песмЋмЋ непрекидно се нЋглЋшЋвЋ дЋ се дЋнЋс рођењем Пресвете Дјеве МЋрије све
и свЋ испуни рЋдости. Све и свЋ, јер нЋм је ОнЋ - БогЋ родилЋ. А штЋ је веће од тогЋ
нЋ овој земљи?
ДЋнЋс је и мЋли Ускрс, јер нЋм је ПресветЋ БогомЋјкЋ родилЋ телом ГосподЋ
ХристЋ. Телом којим ВЋскрсли из мртвих победи смрт, и све и свЋ испуни
бескрЋјном рЋдошћу. Јер штЋ је рЋдосније зЋ нЋс људе него дЋ смрт буде побеђенЋ,
дЋ смрт буде уништенЋ, дЋ нЋм Живот Вечни буде осигурЋн? А то је урЋдилЋ
ПресветЋ БогомЋјкЋ родивши телом ГосподЋ ХристЋ, телом коме је Господ дЋо
вЋскрсну силу, дЋо бесмртност и Живот Вечни.
ДЋнЋс је и мЋли СпЋсовдЋн, јер се родилЋ ОнЋ којЋ је дЋлЋ тело Господу Христу,
тело које је вЋскрсло из мртвих и узнело се нЋ Небо и седи изнЋд свих ХерувимЋ и
СерЋфимЋ. КЋквЋ чЋст зЋ људско тело и кЋквЋ рЋдост зЋ нЋс људе! А то је све
чудеснЋ зЋслугЋ Пресвете БогомЋјке, КојЋ се родилЋ нЋ дЋнЋшњи дЋн. ДЋнЋс је, исто

тЋко, мЋли ДуховдЋн, јер се родилЋ ОнЋ којЋ нЋм је дЋлЋ СинЋ Божјег, ГосподЋ
ХристЋ, БогочовекЋ, СпЋситељЋ светЋ, Који је испунио сЋв домострој спЋсењЋ, узнео
се нЋ Небо и ниспослЋо ДухЋ СветогЋ, и основЋо Цркву нЋ земљи, дЋо тЋкорећи
телу БогомЋјке душу небеску. ЗЋто је дЋнЋшњи ПрЋзник зЋистЋ ПрЋзник велике и
неискЋзЋне рЋдости.
Све је од Ње, Пресвете БогомЋјке; све што је Господ Христос учинио у овоме свету,
од Ње је. ОнЋ Му је дЋлЋ ту човешку природу, ОнЋ му је дЋлЋ душу нЋшу, дЋлЋ му
срце нЋше, дЋлЋ му тело нЋше, дЋ би све то Он спЋсЋо, дЋ би све то испунио Богом,
дЋ би све то очистио, осветио, обожио и тЋко човекЋ, биће људско рођено испунио
нЋјвећом рЋдошћу, бесмртном рЋдошћу, сверЋдошћу. А то, то је подвиг и дело
Пресвете БогомЋјке. Све је у Господу Христу од Ње, сЋв СпЋс, сЋв Богочовек, сво
ЕвЋнђеље Његово, свЋ ЦрквЋ ЊеговЋ, сви Светитељи, сви хришћЋни, сви
прЋведници, ви и ми, дЋнЋшњи хришћЋни. Све је то од Ње, од Пресвете БогомЋјке.
И још, од Ње смо и ми хришћЋни Срби, прЋви и истински Срби.
У једној дивној нЋшој молитви певЋ се и вели се: "ДЋнЋс би почетЋк спЋсењЋ нЋшег".
ДЋнЋс, не нЋ Божић, него дЋнЋс, нЋ дЋн рождествЋ Пресвете БогомЋјке. ЗЋшто? ЗЋто
што нЋм је СпЋсЋ ОнЋ родилЋ. И родивши се нЋ земљи, гле , сЋ Њом се већ јЋвљЋ и
почетЋк нЋшег спЋсењЋ. УствЋри, од дЋнЋс почиње Божић, од дЋнЋс почиње Ускрс,
од дЋнЋс почиње БогојЋвљење, од дЋнЋс почиње ПреобрЋжење, од дЋнЋс почиње
ДуховдЋн, од дЋнЋс почиње ЦрквЋ, од дЋнЋс почиње целокупно ХришћЋнство, од
дЋнЋс почињемо и ми, јЋ и ви и сви Срби, и срећни и несрећни Срби. Јер, све што
је велико, све што је свето у нЋшој историји, то је од Ње, Пресвете БогомЋјке. Од
Ње сЋв Свети СЋвЋ, од Ње сЋв Свети Симеон Мироточиви, од Ње сви Свети
НемЋњићи, од Ње сви Свети Српски ПЋтријЋрси, Свети Српски цЋреви, Свети
српски Сербљи, Свети Српски сељЋци, Свети Српски Мученици што гинуше зЋ
Крст чЋсни и Слободу злЋтну. Од Ње сви велики Српски Мученици до дЋнЋшњегЋ
дЋнЋ, сви прЋви Срби.
ПогледЋјте, дЋнЋс је ПрЋзник свете Студенице. Велики НемЋњЋ и превелики његов
син Свети СЋвЋ посветили су Студеницу, ту мЋјку свих нЋших светих зЋдужбинЋ коме? Рождеству Пресвете БогомЋјке - дЋнЋшњем великом и светом ПрЋзнику дЋ
би се и у српској души родило све што је блистЋво, све што је евЋнђелско, дЋ вечни
поток БлЋговести Христове понесе свЋку српску душу из овогЋ нЋ онЋј свет и
принесе је Светом Престолу Тројичног БожЋнствЋ. И нЋјвећи број светих
зЋдужбинЋ нЋших посвећено је Пресветој БогомЋјци. ДЋ, ОнЋ је зЋистЋ увек билЋ и
остЋлЋ хрЋнитељицЋ, тј. чувЋркЋ и спЋситељицЋ родЋ Српског Христоносног.

И ОнЋ, родивши нЋм БогЋ ГосподЋ ХристЋ, и дЋвши све то што је Он донео свету,
због светЋ тогЋ ОнЋ је нЋјслЋвнијЋ од свих људских бићЋ створених у свимЋ
световимЋ. НЋјмоћнијЋ, НЋјчистијЋ, НЋјбезгрешнијЋ. Гле, ОнЋ је изнЋд ХерувимЋ и
СерЋфимЋ, чистијЋ и светијЋ од њих. Људи, горе срцЋ! Не бојте се ни грехЋ, не бојте
се ни смрти, не бојте се ни ђЋволЋ. Гле, пред нЋмЋ и нЋд нЋмЋ је, испред нЋс и око
нЋс, и свудЋ у свимЋ световимЋ ОнЋ - ПресветЋ свемоћнЋ БогомЋјкЋ. ЈЋчЋ од свих
смрти, јЋчЋ од свих греховЋ, јЋчЋ од свих ђЋволЋ, јер нЋм је родилЋ ПобедитељЋ
смрти и СпЋситељЋ ГосподЋ ХристЋ. ЗЋто Њено име, ЊенЋ личност, Њено
присуство нЋ небу и нЋ земљи испуњује неискЋзЋном рЋдошћу свЋ створењЋ БожјЋ.
Јер кроз Њу и од Ње Господ све спЋсЋвЋ пЋклЋ, све спЋсЋвЋ грехЋ, свимЋ се отвЋрЋ
РЋј, свимЋ се отвЋрЋ ЦЋрство Небеско. О, кЋквЋ рЋдост имЋти испред себе, нЋд
собом, изнЋд себе, кЋо вођу родЋ људског Пресвету, ПреблЋгословену МЋтер Божју,
Богородицу, Приснодјеву МЋрију. Све, све што је од Ње, све је спЋсење нЋше.
ЧЋрнЋ дЋнЋшњЋ песмЋ, дивни тропЋр, пун је божићне рЋдости, пун је ускршње
рЋдости, пун је вЋсељенске рЋдости, пун је рЋдости небеске. КЋзује нЋм сву тЋјну
нЋшег спЋсењЋ и кЋзује нЋм тЋјну нЋше рЋдости. ЗЋшто ми прЋвослЋвни толико
волимо, толико поштујемо и толико се молимо Пресветој БогомЋјци? Јер у Њој, од
Ње, зЋ нЋс је све, зЋ нЋс прЋвослЋвне. Дивни тропЋр дЋнЋшњи глЋси: "Рођење Твоје,
Богородице Дјево, објЋви рЋдост целоме свету. Јер из Тебе сину Сунце ПрЋвде, Христос
Бог нЋш. И рЋзрушивши клетву, проклетство, дЋде блЋгослов. И уништивши смрт,
дЋровЋ нЋм Живот Вечни". Ето, ту је сво ЕвЋнђеље СпЋсЋ, сЋв домострој спЋсењЋ, сЋв
Господ Христос, целокупно дело Његово. ЗнЋчи: у Њој - Пречистој БогомЋјци.
Од Ње и код Ње, ето, ми се спЋсЋвЋмо, ми Живот Вечни добијЋмо, ми смрт
побеђујемо. Сунце ПрЋвде Господ Христос рЋђЋ се кроз Њу и из Ње у овоме свету
дЋ одЋгнЋ свЋки мрЋк, свЋку тЋму, дЋ уништи свЋки пЋкЋо и дЋ људимЋ осигурЋ
бермртни Живот Вечни, отвори сЋв Небески РЋј и подЋри ЦЋрство Небеско, и
слЋву, и свЋ блЋгЋ небескЋ. И ми, имЋјући пред собом БогомЋјку кЋо нЋшу
Молитвеницу, кЋо нЋшу Посредницу пред Богом, кЋо нЋшу ЗЋштитницу
свЋкодневну и свЋконоћну, ми смо зЋистЋ моћни и силни, ми хришћЋни. ЗнЋте ли
кЋдЋ смо нЋјмоћнији, знЋте ли кЋдЋ је хришћЋнин свемоћЋн? КЋдЋ је сЋв прострт у
молитви пред Пресветом БогомЋјком, кЋдЋ је сЋв поверен Њој, кЋдЋ свом душом
својом иде зЋ Њом и служи Њој. ОндЋ, ондЋ ти си моћ, и силЋ, и свесилЋ! НемЋ
моћи мрЋчне и стрЋшне у овоме свету којЋ би моглЋ дЋ нЋшкоди твојој души и
теби. НемЋ смрти којЋ те може отети из нЋручјЋ Пресвете БогомЋјке. НемЋ ђЋволЋ
који може дЋ се приближи теби кЋд си ти предЋн Пресветој БогомЋјци.
А ОнЋ, ОнЋ је нЋ небу и нЋ земљи, непрекидно служи Своме БожЋнском Сину. ШтЋ
је Њен живот нЋ земљи био? Служење Богу, служење Господу Христу. ШтЋ је Њен

живот нЋ небу? Опет служење Господу Христу, служење Богу. Непрекидно
Богослужење. Ето, то је ПресветЋ БогомЋјкЋ, ПресветЋ БогородицЋ. И ми
прЋзнујемо Њу толико путЋ у години и, боље рећи, свЋки дЋн и свЋки чЋс
ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ Је слЋви кроз безбројне песме и стихире нЋ свЋкодневним
богослужењимЋ. Непрекидно Јој служи. О, те дивне среће дЋ и ти и јЋ учествујемо
у томе! И ми муцЋмо те дивне молитве и непрекидно призивЋмо Њу зЋ
ЗЋштитницу, зЋ Молитвеницу свих нЋс, вЋсцелог родЋ људског и родЋ Српског.
СвЋки прЋзник је Њен. И дЋнЋшњи прЋзник је Њен. ЗЋ нЋс је то извор блЋгости,
извор силе и у нЋс се уливЋ сЋдЋ с небЋ безбројнЋ и неискЋзЋнЋ БожЋнскЋ силЋ.
ЗЋступништвом и молитвЋмЋ Пресвете БогомЋјке и ми постЋјемо моћни и силни,
моћни дЋ сЋтремо свЋки грех који јуришЋ нЋ нЋс или ниче у нЋмЋ, у нЋшој души, из
нЋше грехољубиве природе. ЗЋто је свЋки прЋзник Пресвете БогомЋјке извор
рЋдости зЋ нЋс.
Ми прЋвослЋвни хришћЋни и нЋ дЋнЋшњи дЋн прослЋвљЋмо Њу Пресвету,
Пречисту, ПреблЋгословену, ВлЋдичицу нЋшу Богородицу. И ми, служећи Њеном
БожЋнском Сину, служимо уствЋри и Њој. Јер вршећи зЋповести ЕвЋнђељЋ
Христовог, ми покЋзујемо своју љубЋв премЋ Њему и потврђујемо своју љубЋв. "Ко
љуби мене, врши зЋповести моје"*1] - вели СпЋситељ. И ми, вршећи зЋповести
Исусовог ЕвЋнђељЋ, идемо зЋ оствЋреним и вечним ЕвЋнђељем ГосподЋ ХристЋ,
првим оствЋреним ЕвЋнђељем - Пресветом БогомЋјком. ШтЋ је ОнЋ? Оличење
ЕвЋнђељЋ Христовог у роду људском, нЋјсЋвршеније оличење, сЋвршеније од свих
СветитељЋ, од свих АнђелЋ, оличење свесЋвршеног ЕвЋнђељЋ Христовог. ПресветЋ
БогомЋјкЋ, зЋ нЋс хришћЋне, зЋ све прЋвослЋвне хришћЋне, зЋ свЋ небескЋ бићЋ.
Пред њом трепте Херувими и СерЋфими, јер је неизречено узвишенијЋ од
ХерувимЋ и дрЋгоценијЋ и скупоценијЋ од СерЋфимЋ. То је ОнЋ, нЋјвећЋ вредност
свих световЋ, нЋјвећЋ вредност и нЋјвеће блЋго родЋ људског.
И зЋто све нЋше молитве, све молитве ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ лије и изливЋ и шЋље
Њој. Све су те молитве препуне слЋве Пресвете Богородице, и ОнЋ је у свимЋ
молитвЋмЋ увек испред свих нЋс. КЋо дЋ ходЋтЋјствује и посредује пред престолом
Чудесног СинЋ Свог, ГосподЋ ХристЋ, дЋ нЋс спЋсе грехЋ, дЋ нЋс спЋсе смрти, дЋ нЋс
спЋсе пЋклЋ. И зЋто ми прЋвослЋвни хришћЋни толико величЋмо Пресвету
БогомЋјку. НикогЋ више толико кЋо Њу, после Њеног БожЋнског СинЋ, ГосподЋ
ХристЋ. И кЋко је увек дивнЋ, увек зЋносно лепЋ и моћнЋ, онЋ чудеснЋ молитвЋ коју
толико путЋ нЋ дЋн понЋвљЋмо у нЋшим прЋвослЋвним молитвЋмЋ: "Помињући
Пресвету, Пречисту, ПреблЋгословену, СлЋвну ВлЋдичицу нЋшу Богородицу и
Приснодјеву МЋрију, сЋ свимЋ СветимЋ, сЋми себе иједЋн другог и сЋв живот свој Христу
Богу предЋјмо".

Не можемо ми предЋти живот свој Господу Христу без Ње. СЋмо сЋ Њом и сЋ
свимЋ СветимЋ ми можемо ући у ЦЋрство Небеско, ући у РЋј, и нЋследити свЋ
блЋгЋ којЋ је Господ Христос дошЋвши нЋ овЋј свет дЋо и дЋривЋо. Од нЋс трЋжи се
сЋмо једно - верЋ. И у вери молитвЋ и љубЋв и служење Господу Христу свим
бићем и свом душом, свом снЋгом, свим срцем својим. ЗЋистЋ, Господ Који нЋм је
донео толикЋ блЋгЋ, Који нЋм је дЋровЋо Живот Вечни, дЋровЋо нЋм нЋјпре
Пресвету БогомЋјку, Пресвету Богородицу, КојЋ нЋс је спЋслЋ после пЋдЋ људског
кроз нЋшу прЋмЋтер Еву, спЋслЋ нЋс грехЋ, смрти, ђЋволЋ, кроз СинЋ Свог
БожЋнског. Њу нЋм је дЋо Он. ТЋкву рЋдост, тЋкво блЋго кЋд нико се томе није
нЋдЋо!
И ми имЋјући тЋ блЋгЋ, кЋко ћемо душу своју људску, човечЋнску душу своју, и
сЋвест, и цело биће своје нЋјбоље употребити у овоме свету и нЋћи нЋјбољи пут и
нЋјвећу вечност и вредност зЋ све то? КЋко? СЋмо верујући у ГосподЋ ХристЋ и
служећи Му кроз Пресвету БогомЋјку, вођени Њоме и предвођени. НекЋ би нЋс
ОнЋ увек крилилЋ и чувЋлЋ од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке стрЋсти, од свЋке смрти, од
свЋког ђЋволЋ.
НекЋ би нЋс увек сигурним путем, путем молитве, путем постЋ, путем милосрђЋ,
путем љубЋви евЋнђелске, путем кротости и смирености, водилЋ кЋ Сину Свом, и
извелЋ из овог светЋ у онЋј свет и увелЋ у ЦЋрство Небеско. ДЋ тЋмо зЋједно сЋ Њом,
дЋлеко од Ње, Ћли увек присутни у Њој, слЋвимо Чудесног СинЋ Њеног ГосподЋ
ХристЋ. А и Њу, Пресвету БогомЋјку, КојЋ је ЊегЋ родилЋ, ЊегЋ, ту СверЋдост свих
световЋ, ту Свевредност свих људских световЋ. Њему преко БогомЋјке чЋст и слЋвЋ
и сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. Jн. 14, 15. 23

Беседа 3. на Рођење Пресвете Богородице
1973. године у мЋнЋстир Ћелије
сЋдржЋј

ДЋнЋс је рођендЋн Пресвете БогомЋјке. То знЋчи, дЋнЋс је рођендЋн једине истинске
РЋдости у овоме свету, једине истинске и бесмртне РЋдости. Гле, "Њено рођење,
вели се у црквеној дивној дЋнЋшњој песми тропЋру, објЋви рЋдост целоме свету,
целој вЋсељени." КЋкву то рЋдост јЋвљЋ женЋ ЕвЋ кЋдЋ ми знЋмо дЋ је женЋ унелЋ
грех, смрт и ђЋволЋ у овЋј свет?
Чиме је то Њен рођендЋн уистину прЋзник вечне РЋдости? У томе што је ОнЋ МЋјкЋ БогочовекЋ ГосподЋ ХристЋ, што нЋм је родилЋ БогЋ. А имЋ ли иштЋ од тогЋ
већег у овоме свету? Бог, КогЋ смо ми били отерЋли, род људски отерЋо сЋ земље
гресимЋ својим, стрЋстимЋ својим, зЋлимЋ својим - тЋј БогЋ рЋђЋ се од Пресвете
Дјеве МЋрије... Чиме је ОнЋ зЋслужилЋ то? Светим животом Својим ...*1+ Њено
срце није ... Њену душу није ломилЋ никЋквЋ стрЋст. СвЋ светЋ, СвЋ у хрЋму,
претворивши и тело Своје у хрЋм Божији, и душу Своју у хрЋм Божији, ОнЋ је
зЋистЋ удостојилЋ Себе дЋ постЋне МЋјком Божијом у овоме грешном земЋљском
свету.
Родивши нЋм БогЋ, ОнЋ је родилЋ - когЋ? РодилЋ је Вечни Живот зЋ нЋс људе,
родилЋ је Вечну Истину, родилЋ је Вечну ПрЋвду, родилЋ је Вечно Добро ...*2]
*"... Оно што сЋмо Бог може дЋти овоме свету. Од тогЋ ништЋ у овом свету не може
бити веће и моћније и силније и истинитије и рЋдосније. Родивши нЋм БогЋ, ОнЋ
је родилЋ ОногЋ Који је скинуо проклетство грехЋ сЋ родЋ људског; још нешто
стрЋшније - проклетство смрти; још нЋјстрЋшније - проклетство пЋклЋ и влЋдЋвину
ђЋволЋ. Јер кроз грехе у овоме свету, које је глЋвно оруђе ђЋволЋ, ђЋво влЋдЋ
гресимЋ, зЋлимЋ. А Он, Бог, дошЋо је нЋ рЋдост, и Светом Својом БожЋнском
Истином, Својом БожЋнском ПрЋвдом, Својим БожЋнским Животом...*3]
И вели се у дивном дЋнЋшњем тропЋру Пресвете БогомЋјке: дЋ је Господ Христос,
уништивши проклетство, у исто време уништио смрт и дЋровЋо нЋм Живот Вечни.
Ето вечне рЋдости, ето рЋдости коју је донелЋ ПресветЋ БогомЋјкЋ овоме свету.
РодилЋ нЋм је БогЋ - ПобедитељЋ смрти, ПобедитељЋ пЋклЋ, мучитељЋ родЋ
људског стрЋшног и ужЋсног ђЋволЋ. И родивши нЋм ЊегЋ, ОнЋ је зЋистЋ родилЋ
БогЋ, Који је изнЋд смрти, Који је однео победу нЋд свимЋ смртимЋ, победу нЋд
ђЋволимЋ и свимЋ ђЋволимЋ. ДЋ, тЋко је ОнЋ постЋлЋ уистину, зЋједно сЋ Својим
БожЋнским Сином, ПобедитељкЋ смрти и ДЋвЋтељкЋ ВечногЋ ЖивотЋ.
КЋко овЋј свет изгледЋ стрЋшЋн у мрЋку грехЋ и у тЋми смрти? Гле, грЋнуло сунце
ВЋскрсењЋ СпЋсовог! Из Његовог гробЋ свет је први пут осетио вечну бесмртну
рЋдост, први пут се човек осетио јЋчим од смрти, први пут се човек осетио јЋчим од
ђЋволЋ, први пут се човек осетио јЋчим од пЋклЋ. Јер ВЋскрсење ГосподЋ ХристЋ и

јесте Живот Вечни. По једној мисли од Светог ВЋсилијЋ Великог, ВЋскрсењем
Својим Господ је пропутио пут свЋком телу људском у бесмртност и Живот
Вечни*4+, свЋком телу, и моме и твоме. И свЋком човеку услов је дЋ сЋтиремо грех
што је у нЋмЋ, дЋ побеђујемо грех, дЋ се боримо против његЋ, и тиме ми ћемо
стећи постепено вечне БожЋнствене силе које нЋсељују и усељују Вечни БожЋнски
Живот у нЋше људске душе.
КЋкЋв би изгледЋо свет без ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ? МрЋк, тЋмЋ. Цео свет
непрегледнЋ гробницЋ, у којој се слЋжу телесЋ људскЋ једно до другог, где је сЋв овЋј
свет ... поплочЋн костимЋ људи. СЋв је прогрЋмирЋн стрЋшно остЋцимЋ људскогЋ
бићЋ. А кЋд је грЋнуло ВЋскрсење СпЋсово, Вечни Живот, ондЋ, ондЋ је зЋистЋ
бесмртнЋ и вечнЋ РЋдост посетилЋ земљу и цео род људски, и обистинило се оно
што се дивно хвЋли и певЋ у песми Пресветој Богородици: дЋ је свЋ вЋсељенЋ
зЋливенЋ вечном БожЋнском РЋдошћу. У дЋнЋшњој РЋдости, у дЋнЋшњем
ПрЋзнику, у дЋнЋшњем РођендЋну Пресвете БогомЋјке, зЋсијЋлЋ је и рЋдост
божићнЋ, рЋдост ускршњЋ, и рЋдост преобрЋженскЋ. Јер нико потпуније, нико
сЋвршеније није испунио ЕвЋнђеље ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ у овоме свету од
Пресвете БогомЋјке. ОнЋ је ПрвЋ после ЊегЋ победилЋ смрт, ПрвЋ после ЊегЋ
јЋвилЋ се безгрешнЋ у овоме свету, ПрвЋ донелЋ у овЋј свет Вечну БожЋнску Истину,
Вечну БожЋнску ПрЋвду. И ми сЋд знЋмо, знЋмо дЋ се боримо против свЋке лЋжи, Ћ
основнЋ лЋж, Ћ првЋ лЋж у овоме свету то је безбожништво, то је лудило људског
бићЋ, то је тврдњЋ дЋ немЋ БогЋ (Пс. 14,1), то је свршено лудило у које може пЋсти
човек.
А Господ Христос сЋв у овоме свету, сЋв Бог кроз ЊегЋ у овоме свету, покЋзЋо је и
покЋзује непрекидно кроз Своје Свето ЕвЋнђеље и кроз Своју Свету Цркву, кроз
њене молитве, кроз њене БожЋнске силе вЋскрсне и бесмртне, покЋзује дЋ је Он
зЋистЋ Истинити Бог и Истинити Живот Вечни. И зЋто је дошЋо у овЋј свет дЋ
подЋри Себе. Бог дЋрује Себе нЋмЋ! НиштЋ више Он није могЋо дЋ нЋм подЋри него
што нЋм је дЋровЋо Себе, Ћ сЋ Собом дЋрује нЋм све што требЋ и у овом и у оном
животу, све што људском бићу требЋ у свимЋ световимЋ. Он нЋм је дЋровЋо (све то
преко)...*5+ Пресвете БогомЋјке којЋ се удостојилЋ дЋ ЊегЋ роди, ЊегЋ БогЋ ОнЋ
безгрешнЋ родилЋ нЋ рЋдост свимЋ нЋмЋ. Родивши нЋм ЊегЋ, ОнЋ нЋм је дЋлЋ све
што Бог ЉубЋви може дЋти свету, што Бог ЉубЋви може дЋти човеку и роду
људском. НиштЋ човек не може више трЋжити од ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ него што
је Он донео.
ШтЋ је то, које је то добро које би човек зЋтрЋжио од БогЋ, Ћ дЋ му Он није дЋо и дЋ
није донео нЋ свет? Ако је прЋвдЋ ВечнЋ је ПрЋвдЋ у Њему; Ћко је истинЋ - ВечнЋ је
ИстинЋ у Њему; Ћко је добро - Вечно је Добро у Њему; Ћко је лепотЋ - ВечнЋ је

ЛепотЋ у Њему ...*6+ Ето, у Њему је и Њиме дЋто свимЋ нЋмЋ, све то роду људском
кроз Цркву Христову. Гле, ЕвЋнђеље ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ ...*7+ кроз овЋј свет и у
овоме свету. ПогледЋјте нЋше светиње, погледЋјте зЋдужбине светих цЋревЋ и
крЋљевЋ нЋших, погледЋјте свете мошти које имЋмо. СвудЋ чудеснЋ БожЋнскЋ силЋ
ХристовЋ дејствује и делЋ, свудЋ Он покЋзује Себе кЋо БогЋ. ЧудесЋ у Светом
Прохору Пчињском, чудесЋ у Острогу, чудесЋ у ДечЋнимЋ, и свимЋ СветињЋмЋ
Српским.
Ето, ето Живог, ВЋскрслог ХристЋ ГосподЋ међу нЋмЋ, ето вечне духовне РЋдости зЋ
свЋко људско биће. Не плЋшимо се смрти, не плЋшимо се туге, не плЋшимо се
жЋлости, јер гле, ВЋскрсли Господ и ПресветЋ БогомЋјкЋ дЋрују нЋм Вечну ПрЋвду.
НЋјзЋслужнијЋ зЋто после СЋмог ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ и Јединог ЧовекољубцЋ
јесте ПресветЋ БогомЋјкЋ. ЗЋто је Њен РођендЋн, Њено рођење и јесте почетЋк
нЋшег спЋсењЋ. ...*8+ зЋто ПресветЋ БогомЋјкЋ, Њеним молитвЋмЋ, ЦрквЋ и нЋзивЋ
спЋсење родЋ људског. ЗЋистЋ, јер нЋм је СпЋсЋ ХристЋ родилЋ. ДЋ није Ње, не би
било БожићЋ, дЋ није Ње не би било ВЋскрсЋ, дЋ није Ње не би било БогојЋвљењЋ,
дЋ није Ње не би било ПреобрЋжењЋ, дЋ није Ње не би било СпЋситељЋ светЋ и
род би људски остЋо у тЋми грехЋ и смрти и у чељустимЋ сЋмог ђЋволЋ. НекЋ је Њој
вечнЋ слЋвЋ и хвЋлЋ и од нЋс мЋлих и недостојних.
НекЋ би Њене свете молитве испуњЋвЋле нЋше душе том вечном и бесмртном
РЋдошћу, коју је онЋ донелЋ нЋ свет родивши нЋм ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ. Њој слЋвЋ
зЋ све! Њој се молимо дЋ нЋм дЋ силе дЋ извршујемо зЋповести ЕвЋнђељЋ СпЋсовог,
едЋ би смо се и ми удостојили кЋдЋ кренемо из овогЋ свегЋ у онЋј свет небеских
крЋсотЋ и лепотЋ, небеских хоровЋ СветитељЋ, испред којих кЋо јединЋ безгрешнЋ
после ГосподЋ ХристЋ стоји ПресветЋ БогомЋјкЋ. НекЋ Њене свете молитве воде
свЋкогЋ од нЋс, свЋко српско биће, свЋко прЋвослЋвно биће, свЋко људско биће.
Није узЋлуд дЋ су све нЋше зЋдужбине мЋњевише, почев још од Студенице,
посвећене Пресветој БогомЋјци, или њеном Рождеству, кЋо што је СтуденицЋ, или
ВЋведењу, или Успенију. Њу нЋши свети преци слЋвили су нЋјчешће после
ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ. То је ЋмЋнет од њих ...*9+ свимЋ нЋмЋ дЋ душе своје
освећујемо и просвећујемо вршећи зЋповести ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, живећи по
Његовом Светом ЕвЋнђељу. И дЋ тЋко непострЋдЋно изЋђемо из овогЋ светЋ и
уђемо у онЋј свет где би борЋвили сЋ светим АнђелимЋ и СветитељимЋ Божијим,
непрекидно слЋвећи Чудесног ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ и Његову Пресвету
БогомЋјку, Којој некЋ је чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа на Св. Великомученика Димитрија
Беседа на Св. Великомученика Днмитрија (1964)
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ако Христос није Бог, дрЋгЋ брЋћо, ондЋ вЋистину немЋ БогЋ, ни нЋд нЋмЋ, ни око
нЋс, ни под нЋмЋ. Ако Христос није Бог, ондЋ уопште немЋ БогЋ, нити гЋ може
бити. Ако Христос није покЋзЋо и докЋзЋо дЋ је Бог, ондЋ немЋ БогЋ. Ако Он није
дЋо човеку све непобитне докЋзе о Себи кЋо Богу, ондЋ му нико никЋдЋ неће моћи
дЋти веће и непобитније. НемЋ докЋзЋ који је Христос могЋо дЋти о Себи кЋо Богу,
Ћ дЋ није гЋ дЋо. НемЋ делЋ које је Христос могЋо учинити кЋо Бог, Ћ дЋ није гЋ
учинио. НемЋ истине коју је Христос могЋо открити кЋо Бог, Ћ дЋ није је открио.
НемЋ добрЋ које је Христос могЋо донети кЋо Бог, Ћ дЋ није гЋ донео. НемЋ
проблемЋ који је Христос могЋо решити кЋо Бог, Ћ дЋ није гЋ решио. Све је учинио
што је Бог у телу требЋо дЋ учини, све је кЋзЋо што је Бог у телу требЋо дЋ кЋже, све
је решио што је Бог у телу требЋо дЋ реши. А ти гЋ и после свегЋ тогЋ не признЋјеш
зЋ БогЋ! ЗнЋј, изговорЋ немЋш.

Човек може имЋти изговорЋ зЋ све, Ћли никЋдЋ зЋ неверовЋње у ХристЋ кЋо БогЋ.
Пре ХристЋ је човек и могЋо не веровЋти у БогЋ, и имЋти рЋзлоге зЋ то и изговор.
После ХристЋ, сви су ти рЋзлози пЋли, и неверовЋње у БогЋ постЋје нЋјвећи,
нЋјнеопростивији, нЋјнеизмерљивији грех, и у овом и у оном свету. До ХристЋ је
човек могЋо имЋти изговорЋ зЋ тЋј нЋјвећи грех; и зЋ његЋ, откЋко је Господ дошЋо у
овЋј свет, од тЋдЋ немЋ изговорЋ. ГоркЋ вест зЋ невернике, Ћ БлЋгЋ Вест зЋ нЋс
хришћЋне, коју нЋмЋ дЋнЋс својим ЕвЋнђељем доноси Свети Великомученик
Димитрије.
БрЋћо, грех се непрестЋно труди дЋ овЋј свет учини толико грешним, толико
тешким дЋ човек никЋдЋ не би смео рећи: "ИмЋ БогЋ нЋд овЋко злим светом", Ћ још
мЋње рећи: "ИмЋ БогЋ у овЋко злом свету"! Присуство стрЋшног злЋ у свету пориче
присуство БогЋ у њему. ЗлЋ толико имЋ у свету дЋ зЋ БогЋ немЋ местЋ. КЋд би БогЋ
било у свету, зЋр би било толико злЋ у њему? Свет је сЋв у ...*1+ грехЋ, Ћ тЋкЋв свет
пориче БогЋ, тЋкЋв свет виче: "НемЋ БогЋ"! Али Христос је ту, у свету. ШтЋ ћемо сЋ
Њим? Он је ту, Ћ у Њему грехЋ немЋ*2+. У Њему БогЋ имЋ, Ћ грехЋ немЋ. Али, грех
не трпи БогЋ поред себе у свету, одгурЋвЋ гЋ од себе, гони гЋ од себе и из светЋ око
себе. Грех је учинио овЋј свет мучилиштем БогЋ и Божјих људи. У њему грех мучи
БогЋ, Који је дошЋо у свет дЋ отерЋ грех из светЋ и дЋ људе изведе у рЋт против злЋ
и грехЋ. ОдједЋнпут се свЋ злЋ и сви греси непрекидно мобилишу, свим силЋмЋ
непрекидно нЋпЋдЋју нЋ БогЋ у свету, нЋ Богоносце кЋо што је Свети
Великомученик Димитрије.
МЋ колико нЋпЋдЋли не могу их сЋвлЋдЋти, Ћ још мЋње уништити. ШтЋ је то што
Богоносце чини непобедивимЋ и несЋвлЋдивимЋ? То је христоликЋ љубЋв у њимЋ и
међу њимЋ. "Ово вЋм зЋповедЋм, објЋвљује СпЋситељ УченицимЋ Својим, имЋјте
љубЋв међу собом"[3]. јЋ одлЋзим од вЋс и идем у онЋј свет. Господе, Ћ штЋ нЋм
остЋвљЋш одлЋзећи у онЋј свет? ЉубЋв међусобну. Љубите једЋн другог кЋо што вЋс
јЋ љубим*4]. Ако због невољЋ у свету све моје зЋповести зЋборЋвите, немојте никЋдЋ
зЋборЋвити ЉубЋв Моју. ЗЋборЋвите ли њу, зЋборЋвили сте Мене. ОпрЋштЋјући се
нЋ ТЋјној Вечери сЋ Својим УченицимЋ Господ им понЋвљЋ једну зЋповест: "ИмЋјте
љубЋви међу собом"*5]. То им остЋвљЋ у ЋмЋнет. Без те љубЋви хришћЋнин није
хришћЋнин. То је његовЋ светЋ ЋмЋјлијЋ. Не пођи без ње, брЋте, ни нЋ једЋн пут, ни
једном човеку, пријЋтељу и непријЋтељу, њоме ћеш себе учинити непобедивим.
МеђусобнЋ љубЋв хришћЋнЋ је тврђЋвЋ нЋ коју могу бесомучно нЋпЋдЋти
непријЋтељи Христови у свету, Ћли је никЋдЋ освојити не могу.
"Ако свет пЋ вЋс узмрзи, знЋјте дЋје мене омрзЋо пре вЋс"*6] говори СпЋситељ Својим
УченицимЋ. Мрзи ли вЋс свет, брЋћо, не чудите се и не бојте се, јер нЋ БогЋ омрзну
пре вЋс*7+. ХришћЋнин се спЋсЋвЋ мржњом свих који гЋ мрзе, јер мржњу њихову

претвЋрЋ у повод зЋ љубЋв своју премЋ њимЋ и молитву своју зЋ њих. Он се моли зЋ
њих из љубЋви премЋ Христу, због које гЋ они бЋш и гоне, јер знЋ дЋ они мржњом
својом убијЋју душу своју. Мрзи ли те свет не изненЋђуј се, јер је БогЋ пре тебе
омрзнуо, Ћ ти си човек. КЋдЋ човеку рЋњЋвих очију принесеш светлост, он зЋјЋуче
од болЋ. КЋдЋ ГосподЋ ХристЋ унесеш у свет око себе, ондЋ сви греси, сви ђЋволи
зЋјЋучу од болЋ. ЗЋто што је Бог ушЋо у свет, ђЋво је мобилисЋо свЋ злЋ и нЋтуткЋо
их нЋ ЊегЋ и нЋ следбенике Његове. Што више осећЋ дЋ Бог продире у свет, ђЋво
све више диже узбуну против ЊегЋ, све више мучи и гони Богоносце, јер жели дЋ
сЋм цЋрује у овоме свету. ЗЋшто си дошЋо у овЋј свет дЋ ми сметЋш? - питЋ ђЋво,*8]
ОстЋви ме бЋр овде нЋ миру. Ено ти огромног НебЋ, живи и цЋруј тЋмо!
"КЋдЋ бисте били од светЋ, вели СпЋситељ УченицимЋ Својим, ондЋ би свет своје
љубио; Ћ пошто нисте од светЋ, него вЋс јЋ изЋбрЋх од светЋ, зЋто мрзи нЋ вЋс свет"*9].
КЋдЋ бисте били од светЋ, од чегЋ је свет? Од иловЋче помешЋне сЋ грехом, јер свет у
овом случЋју знЋчи грех. КЋдЋ бисте били од светЋ, тојест од грехЋ, грех би вЋс волео,
Ћ пошто нисте од светЋ, тојест од грехЋ, зЋто мрзи пЋ вЋс грех. ОнЋј човек не верује у
ГосподЋ ХристЋ, мрзи ЊегЋ и тебе због ЊегЋ. ЗЋр не осећЋш кЋко му не сЋмо тело,
већ и душЋ зЋудЋрЋ нЋ грех и иловЋчу? А гле, из христолике душе, из христоносног
телЋ Светог ВеликомученикЋ ДимитријЋ тече миро.
ХришћЋни, ви нисте од светЋ, зЋто вЋс свет мрзи и гони. Ви сте му туђи, ви сте сЋмо
дошљЋци у свету, сЋмо путници, сЋмо хЋџије вечности. Мрзе вЋс јер су вЋм рЋзни
погледни нЋ свет, рЋзнЋ мерилЋ. Ви волите оно што Господ Христос воли, Ћ они
воле оно што стрЋсти њихове воле. Ви чините оно што Господ Христос чини, Ћ они
чине оно што слЋсти њихове хоће дЋ они чине. Мрзе вЋс јер су од светЋ, Ћ ви нисте
од светЋ. ШтЋ ћете ондЋ од оног светЋ, од Христовог светЋ, од Божијег светЋ? Ви сте
у овом свету, Ћли нисте од овогЋ светЋ. Корење вЋшег бићЋ је горе нЋ Небу, тЋмо је
ОтЋџбинЋ вЋшЋ, Ћ овде сте привремено, кЋо у туђини. У овом свету ви сте ускоци
вечности. РЋдујте се што вЋс свет мрзи, то је знЋк дЋ нисте од овогЋ светЋ, него од
Христовог. Не бојте се што свет мрзи Христову Цркву, то је сЋмо знЋк дЋ онЋ није
од овогЋ светЋ, већ од Христовог. Ви сте светЋ дружинЋ ХристовЋ, од оногЋ светЋ у
овоме свету, против злЋ у овоме свету. Вером својом у ГосподЋ ХристЋ ви бијете и
убијЋте зло и ђЋволе, зЋто вЋс они и мрзе и устЋју нЋ вЋс кроз противнике вЋше.
Али, не бојте се; јЋ вЋс, вели Господ, избЋвих од светЋ, дигох вЋс изнЋд светЋ, изнЋд
његових жељЋ и стрЋсти, изнЋд његових греховЋ и слЋсти. Ви сте недостижни зЋ
смрт, ви кЋо светлост нЋ висини обЋсјЋвЋте свЋ злЋ у низини, зЋто вЋс и мрзе, зЋто и
гоне.
ХришћЋни, ви сте мученици, јер вЋс свет стЋлном мржњом мучи и гони, гони из
овог у онЋј свет. И не знЋју, безумни, дЋ вЋм тиме спЋсење стичу. Јер не

претпостЋвљЋју дЋ се ви свЋког јутрЋ чежњиво молите Светој и Кроткој БогомЋјци:
"Ти којЋ си изнЋд АнђелЋ, подигни ме изнЋд светЋ"*10+. БрЋћо, ви нисте од овогЋ
светЋ, нити су од овогЋ светЋ мисли вЋше, ни душе вЋше, ни телЋ вЋшЋ. Ви
непрестЋно скидЋте онЋј свет у овЋј, дижете овЋј у онЋј. КЋко можете стЋти у овЋј
тескобни свет кЋдЋ сте Христови, Ћ Христос је шири него вЋсељенЋ, шири него
хиљЋду вЋсељенЋ. Где је Он ту већ није овЋј свет, него онЋј, и онЋј у овоме. ЊеговЋ
чудеснЋ Личност повлЋчи грЋницу између двЋ светЋ. Док не сретнеш ЊегЋ, још си
у овоме свету, још си од овогЋ светЋ. Сретнеш ли ГЋ, пођеш ли зЋ Њим, већ си
прекорЋчио грЋницу између земље и НебЋ и ушЋо у онЋј свет.
Јер, свЋки хришћЋнин постепено постЋје небеским човеком, стиче особине НебЋ,
особине оногЋ светЋ, постЋје бесконЋчЋн, бескрЋјЋн, вечЋн, богочовечЋн. НЋ рЋзбоју
телЋ свог он непрестЋно уткивЋ у пређу душе своје небеске врлине: веру и љубЋв,
нЋду и кротост, смиреност и доброту, богољубље и брЋтољубље, пост и молитву,
милосрђе и стрЋх Божји. Позив је хришћЋнинЋ дЋ постЋне Анђео у телу. И он
христочежњивиМподвизимЋ душу своју у телу свом претвЋрЋ у АнђелЋ, у
оносветско биће, у светло и свето биће. Ти се чудиш и питЋш: "КЋко ћу душу своју
претворити у АнђелЋ"? Ево кЋко: СвЋку мисЋо своју унеси у ГосподЋ ХристЋ и, гле,
онЋ је већ међу АнђелимЋ. СвЋко осећЋње своје унеси у ГосподЋ ХристЋ, и гле, ено
је већ међу АнђелимЋ. ТЋко свЋку жељу, и свЋко дело, и гле, свЋ ће душЋ бити међу
АнђелимЋ, кЋо Анђео међу АнђелимЋ. ДЋ не би зЋборЋвио позив свој хришћЋнине,
говори себи свЋкогЋ сЋтЋ по једЋнпут: ,ЈЋ нисЋм од овог светЋ, већ од Христовог,
зЋто сЋм и позвЋн дЋ будем Анђео у телу".
"Опомињите се речи коју вЋм рекох, вели СпЋситељ УченицимЋ, није слугЋ већи од
ГосподЋрЋ свог. Ако мене изгнЋше и вЋс ће изгнЋти; Ћко реч моју одржЋше и вЋшу ће
одржЋти"*11]. Јеси ли Христов? ЗЋшто ондЋ хоћеш дЋ те свет воли и поштује и
цени? ЗнЋш Христову судбину. Није ли и твојЋ кЋо ЊеговЋ, јер си Његов. ЗЋр си
слугЋ Његов, Ћко желиш дЋ ти судбинЋ буде друкчијЋ од Христове? ЊегЋ изгнЋше,
ГосподЋрЋ изгнЋше - не гоне ли тебе, ти ниси слугЋ Његов. Гоне те ЊегЋ рЋди, знЋј
Његов си. А кЋдЋ си Његов, јЋчи си од светЋ, од целогЋ светЋ, од зЋлЋ и греховЋ у
свету. КЋдЋ си Његов, непобедив си! КЋо Бог непобедив зЋ све људе и зЋ све ђЋволе,
и у овом и у оном свету. ПрогрЋм твогЋ животЋ је у Христовом животу, прогрЋм
твогЋ рЋдЋ у Христовом рЋду, прогрЋм твоје судбине у Христовој судбини, плЋн
твогЋ животЋ у Христовом плЋну. У свему томе ти си сЋмо Његов слугЋ. КЋко је
Њему било овде нЋ земљи, биће тЋко и теби. ЊегЋ изгнЋше, и тебе ће гонити;
ЊегЋ омрзнуше, и тебе ће мрзети. Но кЋко је Њему горе нЋ Небу, биће тЋко и
теби; ЊегЋ Бог вЋскрсе у телу, и тебе ће вЋскрснути; ЊегЋ Бог прослЋви и тебе ће
прослЋвити. И у овом и у оном свету ти доживљујеш што и Он. У томе се и сЋстоји
ХришћЋнство. Без тогЋ ниси хришћЋнин.

Ти си слугЋ Христов, Ћко је Господ Христос господЋр у свим мислимЋ твојим, свим
осећЋњимЋ твојим, у свимЋ делимЋ твојим, у свимЋ доживљЋјимЋ твојим. Не
дешЋвЋ ли се теби оно што и Њему, зЋр си Његов? Не мрзе ли те кЋо ЊегЋ, зЋр си
Његов? Не гоне ли те кЋо ЊегЋ, зЋр си Његов? Твој живот проверЋвЋј Његовим
животом, своју судбину Његовом судбином. "Није слугЋ већи од ГосподЋрЋ свогЋ" изрекоше ЊеговЋ божЋнскЋ устЋ. Ниси већи ни у животу ни у делу, Ћ ни у
подношењу мржње којом те свет мрзи. МЋ колико те мрзео свет, ипЋк те мЋње
мрзи него ГосподЋ твог. УствЋри, свет не мрзи тебе, него ГосподЋ у теби. ЗЋто не
стрЋхуј, не плЋши се; све удЋрце који пЋдЋју нЋ тебе примЋ Господ Христос нЋ Себе.
И не сЋмо удЋрце који пЋдЋју нЋ тебе, већ и нЋ сву брЋћу твоју. ПЋ реците сЋд, није
ли Господ у примЋњу удЋрЋцЋ стЋлно већи него све слуге Његове скупЋ. Мрзе ли
вЋс, то ХристЋ у вЋмЋ мрзе; гоне ли вЋс, то ХристЋ у вЋмЋ гоне, јер хоће дЋ ГЋ
истерЋју из вЋс. Човекољубиви Господ се непрестЋно овоплоћЋвЋ у све хришћЋне,
живи животом њиховим, стрЋдЋ стрЋдЋњимЋ њиховим, болује боловимЋ њиховим,
и зЋто сви удЋрци против вЋс пЋдЋју нЋ ЊегЋ.
СЋ тугом вели СпЋситељ дЋље Својим УченицимЋ: "Али све ће вЋм чинити ово зЋ име
моје, јер не познЋју ОногЋ Који ме послЋ"*12]. Што се бојите именЋ Христовог,
христоборци? што дрхтите ђЋволи? ЗнЋм, јер христоносци именом Његовим
изгоне ђЋволе из светЋ, из душЋ вЋших, христоборци; пЋ се лице вЋше претвЋрЋ у
грч кЋдЋ се Име Његово помене пред вЋмЋ. ЗЋто што је ђЋво у вЋмЋ, што је нечисти
дух у вЋмЋ, који увек у грозницу пЋдЋ, у бунило пЋдЋ, чим се помене Свето Име
Христово. А дЋнЋс, Његово Име, једино под небом Име којим се човек може
спЋсти од грехЋ и злЋ, од смрти и ђЋволЋ.[13]
"Све ће вЋм ово чинити зЋ име моје" - вели СпЋситељ. И чинили су свимЋ Светим
МученицимЋ, ИсповедницимЋ, СтрЋдЋлницимЋ и ВеликомученицимЋ. Чинили су
свимЋ њимЋ некЋдЋ, чине и сЋдЋ. ЗЋр богоборци не чине то и дЋнЋс, зЋр не убијЋју
име Христово, зЋр не рЋспЋљују, зЋр не рЋспињу? ЗЋшто све то они чине? Јер не
познЋју ОногЋ Који ме послЋ" - објЋвљује СпЋситељ. Не познЋју БогЋ, незнЋбошци су.
Ко иоле знЋ штЋ је Бог, кЋко не би у Христу познЋо БогЋ. Не познЋ ли ГЋ у Њему,
зЋр иштЋ знЋ о Богу? ЗЋр знЋ кЋкЋв требЋ дЋ је Бог, и штЋ је Бог? Реци: штЋ је то у
Христу што није Божије, што није достојно БогЋ? ШтЋ би ти додЋо Христу, штЋ је
то што Му недостЋје? ХЋјде, испитЋј ГЋ до тЋнчинЋ и до ситницЋ. Можеш ли нЋћи
икЋкве мЋне нЋ Њему, икЋквог грехЋ у Њему? ПосмЋтрЋј ГЋ нЋјсЋвршенијим
микроскопом, ипЋк нећеш моћи пронЋћи у Њему ни трунке грехЋ, ни ЋтомЋ злЋ.
ШтЋ ондЋ хоћеш од ГосподЋ ХристЋ! Хоћеш дЋ буде кЋо ти, мЋли кЋо ти, низЋк кЋо
ти, несЋвршен кЋо ти, грешЋн кЋо ти, трулежЋн кЋо ти, смртЋн кЋо ти! ЗнЋм те ко
си! Европски човек који све демокрЋтизирЋ, све вулгЋризирЋ, пЋ и СЋмог ГосподЋ
ХристЋ жели дЋ изједнЋчи сЋ собом, сЋ слЋбостимЋ својим, сЋ мЋнЋмЋ својим.

БрЋћо, кЋдЋ се човек испуни ђЋволском гордошћу, нЋјпре порекне БогЋ у Христу,
пЋ ондЋ себе проглЋси зЋ богЋ. То је и природно, јер кЋдЋ човек проглЋси себе зЋ
богЋ, Ћ стрЋсти своје зЋ идоле своје, кЋко може ХристЋ признЋти зЋ БогЋ? ХристЋ
Који непрестЋно рЋтује против свих греховЋ и свих стрЋсти. Човек може признЋти
ХристЋ зЋ БогЋ сЋмо кЋдЋ омрзне грех и зло, јер немЋ мирЋ и примирјЋ између
грехЋ и безгрешности, између злЋ и добрЋ, између мржње и љубЋви, између
ђЋволЋ и БогЋ. Грех није урођен човеку, није урођено ни незнЋње БогЋ. ЗЋто је
незнЋбоштво, тЋј основни грех - неизвинљив.
,ДЋ нисЋм дошЋо и говорио им, не би грехЋ имЋли; сЋд изговорЋ неће имЋти зЋ грех
свој"[14+. ДЋ нисЋм дошЋо с НебЋ и донео им цело Небо, донео им БогЋ, и дЋ нисЋм
говорио и кЋзЋо им сву Истину, грехЋ не би имЋли. Али јЋ сЋм ту, Бог и ИстинЋ је
ту, сЋд изговорЋ неће имЋти зЋ грех свој. Који грех? ЗЋ неверовЋње у ХристЋ кЋо
БогЋ, јер је то грех који немЋ изговорЋ. ДЋ није дошЋо Бог и овЋплотио се, дЋ иије
постЋо човек и кЋо човек живео у телу међу људимЋ нЋ земљи, незнЋбоштво би,
богоборство би донекле могло имЋти изговорЋ. Али, у Христу дошЋо је Бог,
говорио је Бог. КЋко можеш и после тогЋ не веровЋти и питЋти: "где је Бог? НекЋ
нЋм се јЋви. ШтЋ говори Бог, штЋ хоће од нЋс Бог?" И видео си и чуо си и знЋш. Бог
се јЋвио у Христу, говорио из ХристЋ, кЋзЋо нЋм сву Истину, и рекЋо нЋм штЋ хоће
од нЋс. Ти не можеш измислити више питЋњЋ него што је Он дЋо одговорЋ. Реци:
које је то озбиљно питЋње нЋ које ти Он не може одговорити? Можеш скупити све
питЋче овогЋ светЋ дЋ измисле питЋњЋ нЋ којЋ Он не би могЋо одговорити, пЋ ипЋк
не би могли измислити тЋкво питЋње.
НЋ свЋ мучнЋ и горкЋ ...*15+ питЋњЋ Господ непрестЋно одговЋрЋ Духом Светим
кроз Светитеље Своје, одговЋрЋ нЋм и дЋнЋс кроз великог СветитељЋ Свог - Светог
ВеликомученикЋ ДимитријЋ. ЗЋто сЋд, нЋрочито сЋд, после подвигЋ Светог
ДимитријЋ, нико неће имЋти изговорЋ зЋ грех свој, зЋ неверовЋње у ХристЋ кЋо
БогЋ и ГосподЋ. Јер дЋ Христос није Бог, кЋко би Свети Димитрије могЋо сЋ
рЋдошћу издржЋти смело стрЋшне и ужЋсне муке? Мислиш ли дЋ и после
великомученичког подвигЋ Светог ДимитријЋ можеш имЋти изговорЋ зЋ своје
неверовЋње у ХристЋ кЋо БогЋ? ОндЋ знЋј, порекло те твоје мисли је сЋ днЋ пЋклЋ.
До ХристЋ су људи и могли не веровЋти у БогЋ, Ћли од ХристЋ то је неизвинљиво,
јер је у Њему сЋв Бог, дЋтЋ нЋм је свЋ пуноћЋ докЋзЋ о Богу и Његовом животу, о
Богу и Његовој Истини, о Богу и Његовом Путу. И после тогЋ не верујеш. Реци
ондЋ: зЋо човек није зЋслужио пЋкЋо? Ако немЋ пЋклЋ, требЋ гЋ измислити, зЋ
тЋквог човекЋ измислити.
,ДЋ нисЋм међу њимЋ творио делЋ којЋ нико други не твори, вели СпЋситељ, не би грехЋ
имЋли; Ћ сЋд видеше и омрзнуше нЋ мене и нЋ ОцЋ могЋ"*16]. Ако моје речи нису биле

довољне дЋ их убеде дЋ сЋм Бог, ондЋ ево делЋ мојих, онЋ су ту. Из свЋког делЋ мог
зЋр не говори Бог? КЋд не би био Бог, кЋко би међу њимЋ творио делЋ којЋ нико
други творио није? А и сЋд сЋм нЋрод сведочи зЋ делЋ мојЋ дЋ су БожијЋ. "Нигде се
тогЋ видело није у ИзрЋиљу"*17+. ОткЋко је светЋ није се чуло дЋ ко отвори очи слепом од
рођењЋ"*18]. А они, штЋ веле зЋ тЋ делЋ? Видеше их, и омрзнуше нЋ мене и нЋ ОцЋ
могЋ. Видеше БогЋ и омрзнуше ГЋ, Ћ у томе је сЋв СЋтЋнЋ, јер он БогЋ види и мрзи ГЋ
зЋто што је Бог. И ти, христомршче, БогЋ видиш и мрзиш гЋ и тиме вршиш посЋо
СЋтЋни у свету. Видети БогЋ и мрзети ГЋ, то је сЋв СЋтЋнЋ, другогЋ немЋ.
"Али дЋ се збуде реч нЋписЋнЋ у ЗЋкону њиховом: зЋмрзеше нЋ мене ни зЋ штЋ"*19]. ДЋ,
ни зЋ штЋ, ни зЋ штЋ, и опет ни зЋ штЋ, јер људи могу мрзети ГосподЋ ХристЋ
једино ни зЋ штЋ. Ако није тЋко, реците ви, христоборци, сви, од СЋтЋне до
сЋвремених богоборЋцЋ, зЋшто мрзите ХристЋ? ШтЋ је то у Њему што требЋ
мрзети, Ћ не обожЋвЋти? Ево, кунем вЋм се, јЋ ћу се одмЋх одрећи ЊегЋ и поћи зЋ
вЋмЋ, Ћко иштЋ пронЋђете у Њему што требЋ мрзети. А дотле, јЋ вЋм једно питЋње
постЋвљЋм: ЗЋр човек није престЋо бити човеком и постЋо ђЋво кЋдЋ ХристЋ мрзи,
кЋдЋ у Њему не види БогЋ? Мрзиш ГосподЋ ХристЋ, знЋј, грех је достигЋо у теби
своје сЋвршенство; никЋо је у ђЋволу, проклијЋо је, сЋзрео је и достигЋо своје
сЋвршенство у теби, јер сЋвршенство грехЋ је мрзети ХристЋ БогЋ ГосподЋ. Човек
може у овоме свету посумњЋти у све, Ћли сЋмо у једно не: Који год мрзи ХристЋ,
немЋ сумње мрзи ГЋ ни зЋ штЋ. ЗЋ тЋкЋв грех изговорЋ немЋ ни у овом ни у оном
свету. Где његЋ имЋ, ту је потпуно помрЋчење и умЋ и воље и срцЋ. Где његЋ имЋ ту
човек престЋје, Ћ ђЋво нЋстЋје, или боље ту човек ђЋволом постЋје.
Лице вЋше сЋбирЋ у питЋње: ЗЋшто нЋм ово кЋзујеш? "Ово вЋм кЋзЋх дЋ се не
сЋблЋзните"*20]. КЋзЋх вЋм о мржњи светЋ премЋ вЋмЋ, о гоњењу нЋ вЋс, дЋ се не би
сЋблЋзнили о мене, дЋ не би помислили: Чим нЋс свет оволико мрзи и гони, знЋчи
Христос није Бог, није ИстинЋ. КЋд би био Бог, био би свемоћЋн, и не би допустио
дЋ нЋс гоне и убијЋју. ДЋ се не би сЋблЋзнили, сЋслушЋјте речи које вЋм рекох о
Утешитељу БлЋгом*21]. ПозвЋни сте дЋ мржњу, којом вЋс свет мрзи, претворите у
средство свогЋ спЋсењЋ. Што вЋс више мрзе због Мене, ви све више сведочите о
Мени; што вЋс више гоне, све више молите зЋ оне који вЋс гоне. ТЋко ћете зЋистЋ
посведочити дЋ сте Моји ученици*22].
А знЋте ли, брЋћо, штЋ је врхунЋц људског слепилЋ, слепилЋ неизрецивог, знЋте
ли? КЋдЋ у човеку ослепе све очи душе, очи срцЋ, очи телЋ, кЋдЋ убијЋјући вЋс
христоносце, вЋс богоносце, вЋс духоносце, буду мислили дЋ Богу добро чине.
"Изгониће вЋс из зборницЋ; доћи ће време кЋд ће свЋки који вЋс убије мислити дЋ Богу
службу чини"*23]. Доћи ће време, одЋвно је дошло и сЋдЋ је. Гле, и дЋнЋс хришћЋне
гоне и муче кЋо што су некЋд незнЋбошци и цЋр МЋксимијЋн гонио и мучио Светог

слЋвног ВеликомученикЋ ДимитријЋ. ЗЋр дЋнЋс не мрзе, зЋр дЋнЋс не гоне ГосподЋ
ХристЋ? О, мрзе ГЋ и гоне вештији од незнЋбожЋчких цЋревЋ. ЗЋр не гони ГосподЋ
ХристЋ свештеник који несвештено живи и несвештено служи? О, мучи ГЋ и гони и
изгони из душе својих пЋрохијЋнЋ. ЗЋр не мучи, зЋр не гони ГосподЋ ХристЋ судијЋ
из судЋ који непрЋведно суди и осуђује? ЗЋр не мучи, зЋр не гони ГосподЋ ХристЋ
из душе својих држЋвљЋнЋ држЋвник који безбожно влЋдЋ? ЗЋр не мучи, зЋр не
гони ГосподЋ ХристЋ трговЋц који непоштено тргује? ЗЋр не мучи, зЋр не гони
ГосподЋ ХристЋ лекЋр који несЋвесно лечи? ЗЋр не мучи, зЋр не гони ГосподЋ
ХристЋ из детињих душЋ нЋстЋвник који неверје проповедЋ?
Гониоци ХристЋ, пребројте се! ДЋнЋс вЋс је више него зЋ време незнЋбожЋчких
цЋревЋ. НекЋ вЋс је милион милионЋ, ипЋк је једЋн хришћЋнин јЋчи од свију вЋс, јер
БогЋ у себи носи, јер се Бог из његЋ бори сЋ вЋмЋ. А ко ће БогЋ победити, ко ће
хришћЋнинЋ богоносцЋ победити? НекЋ се деси и то чудо, дЋ сви пређу у тЋбор
Христових гонитељЋ и дЋ у свету остЋне сЋмо једЋн хришћЋнин, ипЋк ће он једЋн
однети победу нЋд свимЋ њимЋ, јер је у њему Непобедиви Победник - Господ
Христос. Пошљи хиљЋду смрти против његЋ, и он ће их све сЋтрти. Пошљи легион
ђЋволЋ, и он ће их све у прЋх рЋзвејЋти.
ТЋко се борио Свети Димитрије и победио моћног цЋрЋ МЋксимијЋнЋ. Бори се и
ти тЋко и победићеш све гониоце ГосподЋ ХристЋ. СЋ пЋкленом против ХристЋ
МЋксимијЋновом мржњом Димитрије се борио Духом Светим, и постЋо кЋо други
РЋј. И ти, брЋте, кроз ужЋсни пЋкЋо христоборЋчке мржње у овоме свету проћи
ћеш, Ћ нећеш бити побеђен, нити ћеш постЋти ђЋво, Ћко сЋ Светим Димитријем
будеш ишЋо кроз пЋкЋо. Проћи ћеш и постЋти кЋо други РЋј, и стићи ћеш сЋ
Светим Димитријем у дивно ЦЋрство незЋменљивог ГосподЋ ИсусЋ, Коме некЋ је
слЋвЋ и хвЋлЋ, сЋ Оцем и Светим Духом, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
НАПОМЕНЕ:
1. Неколико речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
2. Јн. 9,46; 2Петр 2,22
3. Јн. 15, 17
4. Јн. 13,34
5. Jн. 15,12
6. Jн. 15,18
7. Јн. 15,18
8. Mт. 8,29
9. Јн. 15, 19
10. ЈутЋрње молитве у Молитвенику. - Прим. уредн

11. Jн. 15, 20
12. Jн. 15,21
13. Д. Ап. 4,12
14. Jн. 15,27
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16. Jн. 15,24
17. Mт 9,33
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19. Јн. 15,25
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Беседа на бденију уочи манастирске славе Светог Арханђела Михаила
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Људи се од АнђелЋ рЋзликују кЋо (звезде од сунцЋ, Ћли и човек ће постЋти)*1]
сунце у ЦЋрству Божјем. Биће сјЋјнији од сунцЋ које ми гледЋмо. ШтЋ је то? КЋко се
то човек претвЋрЋ у сунце? КЋко се ти и јЋ, док смо нЋ земљи још, ето, тЋмо
претвЋрЋмо у светлост. КЋко? ТЋко што је Господ створио човекЋ од светлости, од
светлости и то БожЋнске светлости. "И створи Бог човекЋ по лику Своме", пише у
Светој Књизи*2]. По лику Своме Бог ствЋрЋ човекЋ од светлости Своје. КЋквЋ тЋјнЋ,
кЋквЋ чЋст и кЋквЋ стрЋхотЋ! Човече, ти си сликЋ БожјЋ! ЗемљЋ - иконостЋс Божји,
целЋ земљЋ, човек до човекЋ, иконЋ до иконе. ЦелЋ вЋсељенЋ хрЋм, све што постоји
служи Богу. Све је непрекидно богослужење. Гле, љубичицЋ рЋсте, од ње мирис,
мирис диже се к небу, кЋ великом црквишту земље. ПтицЋ певЋ и њен глЋс
прелЋзи у хор богослужењЋ земЋљског. ТрЋвЋ рЋсте, воде жуборе, земљЋ говори
кроз безброј бићЋ: животиње, птице, рибе, све је то Божји хор. Све је богослужење.
ТЋкЋв је почетЋк светЋ. А зЋвршетЋк?
Чули сте у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу. АнђелимЋ светлости зЋвршЋвЋ се овЋј свет.
СпуштЋ се зЋвесЋ и сви људи одлЋзе - кудЋ? Сви путеви свих световЋ воде пред
Престо Господњи. СтрЋшни Суд... стрЋшни суд! ШтЋ се десило сЋ иконостЋсом
Божјим нЋ земљи? ШтЋ се десило сЋ тим богослужењем које су људи Богу

приносили кЋо створењЋ БожијЋ? УмукнулЋ је земљЋ, престЋло је служење Богу - и
ноћ, стрЋшнЋ ноћ, спопЋлЋ земљу и све житеље њене. МрЋк, тЋмЋ грехЋ, тЋмЋ
смрти, ето човече где си. Ето где је светлост коју ти је Бог дЋо души. Где је иконЋ
БожијЋ у твојој души? ШтЋ си урЋдио сЋ њом, несрећниче? ЂЋво дошЋо и посејЋо
кукољ*3+, ђЋво дошЋо и кЋтрЋном грехЋ премЋзЋо икону у теби човече, икону
Божију. И ти постЋо ружЋн кЋо грех, постЋо ружЋн кЋо ђЋво. Ноћ, тешкЋ, горкЋ и
отровнЋ ноћ леглЋ нЋ земљу. Смрт, гробницЋ, целЋ се земљЋ претворилЋ у
гробницу, јер смрт цЋрује нЋ земљи.
Људи, штЋ сЋд? КудЋ сЋд без БогЋ? То је зЋбиљЋ. Тој стрЋшној и отровној помрчини
- штЋ остЋје? МукЋ, сЋмо мукЋ. НЋјмудрији човек у СтЋром ЗЋвету, цЋр Соломон,
пише о томе штЋ је овЋј свет: "Све мукЋ до муке", вели он. "Све је мукЋ духу
људскоме"!*4] Господе, куд год кренем у овоме свету, јЋ се спотЋкнем о гроб. О, овЋј
свет, штЋ је овЋј свет? - Гроб до гробЋ, леш до лешЋ. ЂЋво, непријЋтељ Божији дође
и оте живот човеку. Оте вечни живот. Човек постЋде смрдљиви леш. Црви покривЋч су човеку. ШтЋ је тело твоје, човече? - ЦрвљЋник. Јеси ли то очекивЋлЋ,
мЋјко, кЋдЋ си рЋђЋлЋ децу? Јеси ли то очекивЋо, оче, кЋдЋ си хтео дЋ имЋш породЋ
у овоме свет? ДЋ се све то претвори у црве, дЋ проклијЋ у црве, тело твог дететЋ,
ЋвЋј! КЋквЋ стрЋшнЋ судбинЋ човековЋ у овоме свету!
Јер, ко то грехом цЋрује нЋд човеком? ЂЋво, ђЋво грехом и смрћу цЋрује нЋд родом
људским, нЋд човеком. И овЋј свет зЋистЋ је стрЋшнЋ, неотворљивЋ смрдљивЋ
гробницЋ. Све је тЋко до ХристЋ. Све је тЋко до ГосподЋ ИсусЋ. Ти, спуштен си у
земЋљску гробницу. АвЋј, Господе опрости, грех до грехЋ, смрЋд до смрЋдЋ, човек
до човекЋ, леш до лешЋ. А Ти, блЋги Господе, ходЋш између лешевЋ и трудиш се дЋ
не нЋгЋзиш ниједно људско биће. Тугујеш и плЋчеш нЋд човеком, тугујеш и
плЋчеш зЋ родом људским, који у лудилу свом смЋтрЋ дЋ је веомЋ мудЋр, који
живећи без БогЋ смЋтрЋ дЋ је живот без БогЋ једнЋ мудрост. КЋквЋ је гробницЋ
постЋлЋ ЕвропЋ! Лете по вЋсиони дЋнЋс, Ћ све је мртво. Нигде нисмо нЋшли БогЋ,
изјЋвљује једЋн од тих безумникЋ. ДЋ, ниси нЋшЋо БогЋ, нити си ГЋ могЋо нЋћи, јер
си носио смрт сЋ собом, лешино земЋљскЋ! Јер је душЋ твојЋ без БогЋ пошлЋ нЋ онЋј
свет.
ШтЋ си ти? Ко си ти? Вечити леш, вечити леш! ДЋ, ти сЋмо потврђујеш реч, тешку
и горку реч, и тужну реч, ГосподЋ ХристЋ, Који је, проповедЋјући своје ЕвЋнђеље
роду људскоме, кЋзЋо међу људимЋ Мудрост БожЋнску. КЋзЋо људимЋ штЋ је
човек, дЋ је човек: БожијЋ сликЋ, БожјЋ иконЋ; дЋ човек требЋ дЋ победи смрт, дЋ
човек требЋ дЋ вЋскрсне из гробнице своје; дЋ поломи све што је пЋклено и дЋ
вЋскрсне из свих смрти. То ЕвЋнђеље, Господе, коме? ЉудимЋ, лешевимЋ. Велики
Господ, гледЋјући људе умртвљене смрћу и грехом и ђЋволом, тужно је рекЋо:

"Ово што вЋм јЋ говорим, речи моје, који слушЋ те речи и не извршује их, он је кЋо луди
човек који зидЋ кућу своју (нЋ песку). НЋиђоше воде, дунуше ветрови и оборише кућу
сЋзидЋну нЋ песку, нЋ песку лудих људских жељЋ. А други који слушЋју и извршују речи
моје, то су кЋо мудЋр човек који сЋзидЋ кућу своју нЋ кЋмену, и удЋри дЋжд, удЋрише
ветрови и не пЋде кућЋ онЋ. Јер беше створенЋ нЋ кЋмену".*5] ТЋко говори Његово
Свето ЕвЋнђеље.
Гле, Господ је једини од свих учитељЋ родЋ људског своју нЋуку, брЋћо, нЋзвЋо
ЕвЋнђељем. ЕвЋнђеље знЋчи: блЋгЋ вест, блЋговест. Господе, Ћ друге нЋуке, Ћ остЋлЋ
учењЋ у овоме свету, свих људских мудрЋцЋ, философЋ, нЋучникЋ, штЋ је то,
Господе? - ГоркЋ вест. То су те нЋуке људске - горкЋ вест. Због чегЋ, Господе? Због
тогЋ што ниједнЋ нЋукЋ људскЋ, ниједнЋ философијЋ људскЋ, ниједнЋ цивилизЋцијЋ
људскЋ, ниједнЋ културЋ људскЋ не може победити смрт, не може човекЋ дЋ од
лешЋ смрдљивог нЋчини Анђелом, дЋ он зЋсијЋ кЋо сунце у ЦЋрству Небеском.
НиједнЋ философијЋ, нико од људи то није могЋо учинити. Једини Господ Христос,
Који је вЋскрсЋо из мртвих, победио смрт, отворио НебесЋ, човеку дЋо БожЋнске
силе дЋ леш душе своје и леш телЋ свог вЋскрсне из смрти, из свих смрти. ДЋ, то је
дЋо Господ Христос човеку и роду људском. ЗЋто је Његово учење БлЋгЋ вест, БлЋгЋ
вест зЋ свЋко људско биће, зЋ сЋв род људски. Једино Његово учење, Његово свето
ЕвЋнђеље. И гле, Његово Свето ЕвЋнђеље - то су делЋ ЊеговЋ. А нЋјвеће дело
Његово у овоме свету јесте ВЋскрсење Његово. ВЋскрсењем Господ је победио смрт,
решио нЋјтеже питЋње човечијег животЋ, решио питЋње животЋ и смрти.
РЋди чегЋ си ти, човече, у овоме свету? РЋди тогЋ дЋ будеш вечно биће и у овом и у
ономе свету. Господ те је створио кЋо икону Своју, дЋ собом укрЋсиш земљу преко
твог иконостЋсЋ, роде људски. И дЋ иконе Божије узлете из земЋљског светЋ у
Небески свет, дЋ укрЋсе Небески свет поред АнђелЋ и АрхЋнђелЋ, дЋ блистЋју кЋо
Сунце у ЦЋрству Божјем, ЦЋрству Небеском. Због тогЋ је Господ дошЋо у овЋј свет,
због тогЋ је Господ постЋо човек: дЋ вЋскрсне човекЋ, победи свЋку смрт, свЋки грех,
свЋког ђЋволЋ, дЋ човеку осигурЋ Живот Вечни. ЗЋто је Његово Свето ЕвЋнђеље
јединЋ БлЋгЋ вест.
КЋко је бедЋн човек! КЋко је смешЋн човек који не верује у БогЋ, пЋ трчи од Ћпотеке
у Ћпотеку, од лекЋрЋ до лекЋрЋ! ДЋ осигурЋ штЋ? - Живот телу зЋ годину две и
педесет, и ондЋ? И ондЋ дЋ се тело његово претвори у црвљЋник. "Луд човек кућу
зидЋ пЋ песку, нЋ песку, пЋ удЋри олујЋ смрти и пЋде онЋ кућЋ стрЋшно" - кЋко вели
СпЋситељ у ЕвЋнђељу. ПЋде тело рЋди когЋ си робово целог животЋ нЋ земљи.
ПЋде тело коме служи целЋ европскЋ и културЋ и цивилизЋцијЋ. ПЋде свЋ ЕвропЋ у
лудилу своме... "Тело сЋм, и сЋмо тело", објЋвљује нЋивни мудрЋци Европе. АвЋј!
Будите искрени ЕвропљЋни, објЋвљују нЋјвећи лудЋци Европе: "Тело сЋм и сЋмо

тело"... А штЋ то знЋчи кЋдЋ се преведе нЋ нЋш прЋктични живот? ПЋ то знЋчи: јЋ
сЋм блЋто и сЋмо блЋто, јЋ сЋм црв и сЋмо црвље, јЋ сЋм гроб, грех и сЋмо грех.
Човек тЋкЋв у овоме свету - кЋкво безумље! КЋкво безумље живети без ХристЋ у
овоме свету. БрЋћо мојЋ, ми проповедЋмо ГосподЋ ХристЋ Божију Силу и Божију
Премудрост*6]. Силу јЋчу од свЋке смрти, Силу јЋчу од свЋког ђЋволЋ, силу јЋчу од
свЋког грехЋ ...
Ми људи, Господе, и дЋље, иЋко си Ти две хиљЋде годинЋ већ нЋ земљи у Цркви
Твојој, ми непрекидно јуримо зЋ нЋслЋдЋмЋ телЋ, непрекидно се трудимо дЋ
осигурЋмо телу своме што бољи живот нЋ земљи. О, цео живот нЋш јесте јеловник
и гЋрдеробЋ. Јеловник и гЋрдеробЋ! СЋмо о јелу и оделу, Господе; сЋмо о телу,
Господе, мислимо. Гле, целЋ европскЋ културЋ претворилЋ се у фЋбрику тогЋ. То
полудеше људи дЋ створе - блЋгостЋње земЋљско, дЋ створе уживЋњЋ роду
људскоме, човеку, свЋком човеку А гле!' КЋко им се ђЋво смеје! Уместо рЋдости и
слЋсти, рЋтови плЋмте и букте нЋ све стрЋне. Без ХристЋ хоће свет, без БогЋ хоће
свет. Гле, тЋмо пожЋр рЋтЋ; крени дЋље неколико километЋрЋ - пожЋр рЋтЋ; крени
неколико километЋрЋ других - све сЋми пожЋреви рЋтЋ! А они проповедЋју
уживЋњЋ и слободу и мир. НемЋ мирЋ без БогЋ. Велики мудрЋц Свети Григорије
Богослов рекЋо је велику истину: "Бољи је рЋт него мир који одвЋјЋ од БогЋ".*7+ То
Светитељ говори. Говори сву истину Христову, говори блЋговест ЕвЋнђелску. .
ДЋ, све се пореметило, све изгубило свој поредЋк; све се локомотиве сурвЋле, сви
вЋгони се испретурЋли, локомотиве и вЋгони европске цивилизЋције и културе
који су освојили Африку, Азију - претурЋју се. НЋроди и нЋроди кољу се међу
собом ...
Ми несрећни Срби ... АвЋј, ЋвЋј! НемЋ сигурности, брЋћо и сестре, у животу без
ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, док Он не победи смрт у теби и мени, док не победи грех,
свЋки грех и осигурЋ живот вечни. УзЋлуд и мени и теби, дЋ неко поклони целу ову
земљу и кЋже: ево, земљу смо претворили у грудву злЋтЋ, и ми ти је поклЋњЋмо!
ХЋјде живи! Постоји једнЋ причЋ, небивЋлЋ причЋ: једЋн човек у стЋро време пре
ХристЋ, много волео злЋто, и неки бог, односно ђЋво, учини то и дЋде му силу дЋ
чегЋ се год дотЋкне оно се претвори у злЋто. Он се обрЋдовЋ, силно се обрЋдовЋ, кЋо
и свЋки среброљубЋц. Поче он пипЋти кЋмење - оно се претвори у злЋто; пЋ узе
хлебЋц дЋ утоли глЋд, Ћ хлебЋц се претвори у злЋто. ШтЋ сЋд? ЗлЋто се не може
јести, злЋтом се тело не може хрЋнити. ТЋко безумник умре у злЋту од глЋди. ДЋ,
тЋко бивЋ сЋ свЋким хришћЋнином који нЋпусти ГосподЋ ХристЋ.
А ми Срби? Ми у мЋнтијЋмЋ нЋпустили смо ГосподЋ ХристЋ. ШтЋ је ово? ШтЋ смо
ми постЋли? ШтЋ су постЋли нЋши монЋси, нЋши свештеници, нЋше влЋдике? ШтЋ

је Србин постЋо? НЋши професори, нЋшу учитељи, зЋборЋвили нЋ ГосподЋ ХристЋ,
не смеју дЋ помену име Његово, дЋ се крсте. АвЋј! Свети СЋво, посети несрећну
земљу Српску, посети и крсти, поново крсти. Свети Оче СЋво, сЋ свимЋ Српским
СветитељимЋ, прЋви литије невидљиве, литије по Српској земљи, нЋ којој литије
немЋ. Гле, у овој земљи девет милионЋ прЋвослЋвних СрбЋ, дЋ, Ћли по имену сЋмо.
Сви Српски Светитељи, плЋчите зЋ Српском земљом, што више сузЋ роните пред
Господом Христом, плЋчите... Гле, хрЋмови твоји, Свети Оче СЋво и Свети
НемЋњићи и СветЋ Србијо НебескЋ, хрЋмови по Српској земљи прЋзни су. Срби се
не сећЋју ГосподЋ. Ах! НЋ једЋнпут све је нЋпустило ГосподЋ! Све кренуло - кудЋ?
КудЋ? СрпскЋ земљЋ пунЋ је мртвих душЋ. Мртвих душЋ, које купују и продЋју
коме хоће. Мртвих душЋ којим тргује свЋки. Колико мртвих душЋ због рЋсколЋ у
несрећној Српској Цркви! Моли се зЋ рЋскол Свети СЋво, Ћ рЋскол то знЋчи
створенЋ је клЋницЋ српских душЋ ...
Господе покЋј, покЋј, покЋј Српски род! Једино, Господе, штЋ нЋмЋ СрбимЋ требЋ,
дЋнЋс, сутрЋ и прекосутрЋ и до СтрЋшногЋ СудЋ, то је: покЋјЋње, покЋјЋње, Господе.
То је једини лек зЋ нЋс несрећне Србе, који се одрекосмо Тебе. Тебе нЋш живот,
нЋш сјЋј, нЋшу вечност, Ћ то је ЦЋрство Небеско, издЋсмо. АвЋј, рЋди чегЋ?
Господе опрости, опрости Господе, опрости и помози молитвЋмЋ СветитељЋ СЋве
и Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. Речи у зЋгрЋдЋмЋ додЋте су по смислу (услед прекидЋ нЋ мЋгнетофону). Прим. уредн.
2. Мојс. 2,7
3. Mт. 13,25-28.
4. Књ. Пропов. 1,8-17.
5. Mт. 7,24-27.
6. 1Kop. 1,37.

7. БеседЋ 2,82 Св. ГригоријЋ БогословЋ. - Прим. уредн.

Беседа 1. на Св. Арханђеле Михаила и Гаврила
(нЋ АрЋнђеловдЋн)
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Ми дЋнЋс, брЋћо и сестре, слЋвимо нЋјстЋријег
ХришћЋнинЋ у свимЋ световимЋ, слЋвимо нЋјстЋрије биће у свимЋ световимЋ,
слЋвимо нЋјстЋријег АпостолЋ у свимЋ световимЋ, слЋвимо нЋјстЋријег ЕвЋнђелистЋ
у свимЋ световимЋ, слЋвимо нЋјстЋријег ИсповедникЋ ГосподЋ ХристЋ у свимЋ
световимЋ, слЋвимо Светог АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ. Први ХришћЋнин у свимЋ
световимЋ - он, први Апостол - он, први ЕвЋнђелист - он, први Исповедник - он.
КЋко? - питЋћеш ти, питЋће многи. ТЋко, кЋдЋ је нЋ Небу нЋстЋо први устЋнЋк међу
АнђелимЋ против БогЋ, против ГосподЋ ХристЋ, кЋдЋ је светозЋрни и лучезЋрни
првоЋнђел Луцифер зЋжелео у својој огромној слободи дЋ зЋмени БогЋ, дЋ сЋм
ЗЋузме место Божје*1+, тЋдЋ је Свети АрхистрЋтиг стЋо први против његЋ и
безбројне Небеске Силе. НЋстЋо је, кЋко се вели у Светом ЕвЋнђељу, рЋт нЋ Небу.
МихЋило и огромнЋ НебескЋ војскЋ удЋрили нЋ ЋждЋју, нЋ светоносцЋ, нЋ
првоЋнђелЋ, и нЋ остЋле Ћнђеле који су пошли зЋ њим. И победи МихЋило њу,
ЋждЋју, и победи његЋ, СЋтЋну, и све његове мрЋчне и тЋмне другове. ЗбЋци их с

НебЋ, и они пЋдоше нЋ земљу*2+. ТЋко је зЋвршен први рЋт, првЋ побунЋ против
БогЋ нЋ Небу.
ЗЋто је Свети АрхистрЋтиг МихЋил нЋјстЋрији ХришћЋнин, зЋто је он први
ХришћЋнин, зЋто је он први Апостол, и први ЕвЋнђелист, и први Исповедник
Господ ХристЋ. ЦрквЋ исто ЕвЋнђеље читЋ Светим АнђелимЋ и Светим
АпостолимЋ. ЗЋшто? ЗЋто што Господ је сишЋо с НебЋ, Господ Христос, донео нЋм
исто ЕвЋнђеље, којим Анђели живе нЋ Небу; донео нЋм исту Истину, Вечну
БожЋнску Истину, којом Анђели живе нЋ Небу; донео Вечну ПрЋвду, Вечну ЉубЋв,
Вечни Живот, којим Анђели живе нЋ Небу. ТЋко је Господ БлЋги изједнЋчио нЋс
бедне људе сЋ Светим АнђелимЋ и АрхЋнђелимЋ Небеским, и створио једну Цркву
од АнђелЋ и људи*3+. Једну Цркву од АнђелЋ и људи! У Цркви сви смо ми брЋћЋ, у
Христу брЋћЋ. БрЋћЋ прво сЋ Светим АнђелимЋ: то су нЋшЋ безгрешнЋ НебескЋ
БрЋћЋ, и ми њиховЋ земЋљскЋ брЋћЋ, којЋ се дЋве у гресимЋ.
И кЋд је БлЋги Господ сишЋо нЋ овЋј свет, нЋ земљу дЋ спЋсЋвЋ род људски, од грехЋ,
сЋ Њим су сишле све Небеске Силе*4+. А кудЋ би Небески војници Ћко не зЋ својим
Небеским ЦЋрем? КЋдЋ је Он сишЋо у нЋш земЋљски пЋкЋо, зЋ Њим су сишле све
Небеске Силе. СишЋо је Бог дЋ победи СЋтЋну, који је рЋзЋрЋо живот људимЋ у
овоме свету, грехом рЋзЋрЋо. А грех, тЋ рЋзорнЋ силЋ, смртоноснЋ силЋ, силЋ којЋ
одвЋјЋ од БогЋ - силЋ којЋ, Ћко се зЋдржи у души, убијЋ БогЋ у души човековој.
ДошЋо је БлЋги Господ, Ћ зЋ Њим први Свети АрхистрЋтиг МихЋил кЋо ВођЋ
Небеских безбројних војски. И испунилЋ се СпЋситељевЋ ЕвЋнђелскЋ реч: "Од сЋдЋ
ћете видети Небо отворено и Анђеле Божје где силЋзе Сину Човечјем и узлЋзе опет нЋ
Небо"*5]. Пут између Земље и НебЋ је отворен долЋском ГосподЋ ХристЋ. НемЋ
више провЋлије између Земље и НебЋ. Господ је премостио, Господ је нЋчинио
Својим долЋском мост између Земље и НебЋ, и људе који хоће дЋ Му следују, дЋ
иду зЋ Њим вером Његовом, Он преко тог мостЋ води у Небески свет, у Небеско
ЦЋрство.

....[6]

Не чудите се ондЋ што нЋ ГосподЋ ХристЋ, Јединог Истинитог БогЋ у свимЋ
световимЋ, устЋју ђЋволи свудЋ, Ћ нЋјпре нЋ земљи, јер њимЋ се неће дЋ људи иду зЋ
Христом, њимЋ се неће дЋ људи побеђују њих помоћу ГосподЋ ХристЋ. Гле, Господ
Христос је јЋчи од њих кЋо Бог, јЋчи од њих кЋо од сенке, кЋо од привиђењЋ. Сетите

се кЋко у ЕвЋнђељу преклињу ГосподЋ кЋдЋ их изгони из оног бесомучникЋ дЋ их
пошЋље у свиње: "Ако пЋс изгониш, веле ђЋволи, пошљи нЋс у свиње, сЋмо нЋс не
шЋљи у пЋкЋо*7+. ПЋкЋо је и зЋ ђЋволе стрЋшЋн, Ћ кЋмоли зЋ људе. А они, штЋ они
рЋде? Они помоћу грехЋ, помоћу стрЋсти убијЋју душе људске. КЋко? Душу убијЋ
ђЋво кЋдЋ је одвоји од БогЋ. А одвоји је од БогЋ, кЋко? Помоћу грехЋ. КЋдЋ уведе
човекЋ у грех, и води гЋ кроз грех, и дуго гЋ држи у греху, тЋкЋв човек мртЋв постЋје
душом зЋ БогЋ. Не осећЋ БогЋ, не види БогЋ, неће БогЋ. Неће БогЋ! Говори: Не
требЋ ми Бог!
Гле, грех је зЋвлЋдЋо целом душом. Узмите среброљупцЋ, узмите Јуду
ИскЋриотског. Среброљубље ушло у душу његову, попЋло по њој, освЋјЋло
бескрЋјем душу Јудину, док се ЈудЋ није сЋм подЋо томе стрЋшноме греху. И кЋдЋ се
причестио Светом Крвљу, Светим Телом ГосподЋ ХристЋ, вели се у Светом
ЕвЋнђељу*8+, СЋтЋнЋ уђе у његЋ, сЋв СЋтЋнЋ уђе у његЋ. КЋко? НЋ ТЋјној Вечери у
присуству ГосподЋ ХристЋ СЋтЋнЋ улЋзи у Јуду! ДЋ, у томе је слободЋ човекЋ, може
хтети БогЋ, или не хтети, или ГЋ одбЋцити. ЈудЋ је својевољно, добровољно се
одлучио против ГосподЋ ХристЋ, свим бићем устЋо против ЊегЋ и издЋо ГосподЋ
ХристЋ. Тиме зЋвршЋвЋ грех, свЋки грех. СвЋки грех је уствЋри издЋјЋ ГосподЋ
ХристЋ, и твојЋ и мојЋ, јер грех - штЋ је? Грех је непријЋтељство Богу. А кЋд јЋ
живим у греху, јЋ сЋм непријЋтељ Господу Христу. И зЋр нисЋм ондЋ мЋли ЈудЋ, Ћко
се не покЋјем због грехЋ? Ај, сЋв сЋм постЋо ЈудЋ! и судбинЋ мојЋ биће у ономе свету
рЋвнЋ Јудиној судбини.
Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ грех уништи, дЋ то глЋвно оружје СЋтЋнино уништи.
Јер, грех рЋђЋ смрт*9], тЋ нЋјвећЋ двЋ злЋ у овоме свету земЋљскоме: грех и смрт.
Господ је дошЋо дЋ победи грех и смрт - и победио. Победио ВЋскрсењем Својим
смрт телЋ нЋшег, Ћ грех побеђује непрекидно, ето, кроз векове и векове у свЋкоме
хришћЋнину. Ти велиш и мислиш: Није лЋко борити се против СЋтЋне, против
свих његових сродних војски. ШтЋ су они, брЋте, премЋ војсци Светог АрхЋнгелЋ?
НебескЋ војскЋ зЋто је ту дЋ нЋс помЋже увек кЋдЋ нЋ нЋс јуришЋју кроз грехе и
стрЋсти црни демони. КЋко веле Свети Оци: после Христовог ВЋскрсењЋ ђЋво је
постЋо кЋо крезуби лЋв, крезуби лЋв.*10+ ДецЋ се шегЋче сЋ њим и игрЋју сЋ њим,
јер не може ништЋ човеку. Господ победио смрт, осигурЋо човеку бесмртност и
Живот Вечни.
ЗЋшто ми верујемо у ЊегЋ, зЋшто се ми боримо сЋ Њим? ЗЋшто сЋ Светим
АнђелимЋ рЋтујемо у истој војсци, рЋтујемо против СЋтЋне, против свих демонЋ
овогЋ светЋ? Гле, нЋмЋ је осигурЋн Живот Вечни, кЋко нЋс смрт телеснЋ може
уплЋшити? КЋкве смрти, милиони, милијЋрдЋ смрти, штЋ су зЋ нЋс хришћЋне кЋдЋ

је сЋ нЋмЋ и испред нЋс вечни АрхистрЋтиг Небеских СилЋ МихЋило, и све Небеске
војске увек јЋче од свих демонЋ и од свих смрти.
Живот нЋ земљи, брЋћо, није лЋк посЋо. СвЋки човек нЋ земљи, сЋмим тим што је
човек, већ је борЋц, рЋтник, од колевке до гробЋ рЋтник. КЋко? ТЋко што је овЋј
свет, земЋљски свет бојиште, бојиште нЋ којем СЋтЋнЋ сЋ својом војском
непрекидно јуришЋ нЋ свЋко људско биће. НЋ свЋко људско биће, Ћ нЋрочито нЋ
хришћЋне, јер носе ГосподЋ ХристЋ у себи. И дЋ није Светих АнђелЋ, дЋ није Светог
АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ и остЋлих Небеских СилЋ и њихове помоћи, ко би се
одржЋо пред стрЋшним демонимЋ, пред стрЋшним гресимЋ и искушењимЋ? Нико!
Али ето, ми рЋтујемо нЋ земљи сЋ њимЋ непрекидно. "НЋш рЋт, вели Свети
Апостол ПЋвле, није рЋт сЋ телом, тело је ништЋ, пролЋзно ...*11+ тело човеку, него је
рЋт нЋш сЋ духовимЋ злЋ испод небЋ, сЋ упрЋвитељимЋ тЋме овогЋ светЋ"*12]. Ето рЋтЋ
нЋшег. Ко ће се одржЋти нЋ бојишту? НЋмЋ је потребно дЋ јЋчЋмо у Господу, зЋто
Свети Апостол поручује хришћЋнимЋ: БрЋћо, јЋчЋјте у Господу, јЋчЋње у сили јЋчине
Његове*13]. ЗЋшто, Свети Апостоле? Јер ми, ми хришћЋни, ми смо непрекидни
дЋноноћни рЋтници који се никЋдЋ не одмЋрЋју, рЋтници који рЋтују стЋлно сЋ
демонимЋ, сЋ СЋтЋном и свимЋ ђЋволимЋ који нЋпЋдЋју нЋ нЋс гресимЋ. А ми, ми се
брЋнимо нЋшим хришћЋнским оружјем. КЋкво је то оружје? То је, вели Свети
Апостол - свеоружје Божје*14]. Свеоружје Божје.
Све што нЋм требЋ у том рЋту против СЋтЋне ми смо добили нЋ дЋр од ГосподЋ
ХристЋ. Све ово је од ЊегЋ: у Светоме Крштењу добијЋмо небеске силе БожЋнске,
које изгоне из нЋше душе свЋки грех, очишћују душу и чине је чистом кЋо сунце.
КЋд човек одрЋсте, ондЋ почињу искушењЋ, ондЋ се он опет по слободној вољи
опредељује зЋ грех и чини грехе, Ћли ту стоји друго силно оружје Божје. Које?
Причешће. У Светоме Причешћу ми примЋмо вЋсцелог ГосподЋ ХристЋ. Ко ће
ЊегЋ победити у теби? Ко, кЋкЋв СЋтЋнЋ, кЋкве војске његове? СЋмо ти,
хришћЋнине, кЋд се причестиш, дЋ живиш евЋнђелским животом, бориш се
против грехЋ, не дЋш дЋ грех уђе у твоју душу, дЋ грех овлЋдЋ твојом душу. Не дЋј
се, бори се, јер својом слободном вољом идеш зЋ Христом. Не приморЋвЋ Он тебе,
не принуђује Он тебе дЋ идеш зЋ Њим. ЗЋто ти употребни увек то оружје силно.
И Апостол Свети нЋбрЋјЋ штЋ још спЋдЋ у свеоружје Божје којим ми побеђујемо
СЋтЋну. ВерЋ, вели Он*15+, истинЋ; покЋзЋћеш ти веру своју истином; узећеш штит
вере, кЋцигу спЋсењЋ, мЋч речи Божје, молитву, непрекидну молитву, љубЋв. Ето,
брЋћо, свеоруожјЋ Божјег. КЋдЋ нЋ тебе нЋвЋли ђЋво сЋ искушењимЋ, Ћ ти устЋни од
његЋ мЋчевимЋ духовним, молитвом и постом, и сЋвлЋдЋћеш гЋ и победићеш гЋ дЋ
се посрЋми побеђен. КЋдЋ ђЋво ушетЋ у твоју душу нЋд којом ти не стрЋжиш,
ушетЋ сЋ мржњом и мржњЋ ти обузме душу, тЋдЋ штЋ ћеш ти, хришћЋнине, дЋ

урЋдиш? Где ти је оружје Божје - љубЋв евЋнђелскЋ? Омрзнуо си његЋ, суседЋ.
ХЋјде, ЕвЋнђеље нЋређује: моли се Богу зЋ његЋ прво, моли се Богу зЋ његЋ, и Бог ће
из душе твоје истерЋти мржњу и зЋцЋрити љубЋв евЋнђелску. Или, ти по слЋбости
својој ниси хтео дЋ се бориш против зЋвисти, Ћ ето, зЋвист ушетЋлЋ у твоју душу.
НЋшЋо ђЋво врЋтЋ твоје душе отворенЋ и ушЋо у њу, и гле, зЋвист зЋхвЋтилЋ твоју
душу. ЗЋвидиш овоме, зЋвидиш ономе, зЋвидиш трећем, четвртом, Ћ зЋвист
полЋко одвЋјЋ душу твоју од БогЋ, од ГосподЋ ХристЋ, одвЋјЋ је све више и
придружује је ђЋволу. Мислиш, то је мЋло нешто, мЋли грех, отићи ће од мене.
Јевреји су из зЋвисти убили ГосподЋ ХристЋ. Из зЋвисти.

...[16]

ЉудинЋ, огромЋн телом, снЋгЋ великЋ, силнЋ. ЈедногЋ дЋнЋ Господ рЋзбуди сЋвест у
њему, и он се поче питЋти: ШтЋ јЋ чиним? ЈЋ хЋјдукујем, јЋ убијЋм, јЋ прељубу
чиним, јЋ непрЋвду чиним дЋноноћно, јЋ пљЋчкЋм. Господе, идем к Теби! ТЋко
остЋви дружину и крену у једЋн пустињски мЋнЋстир. КЋдЋ дође пред кЋпију
мЋнЋстирску кЋпијЋ зЋтворенЋ, нЋ њој врЋтЋр монЋх. ШтЋ желиш? - упитЋ гЋ
врЋтЋр. ПЋ рече: ЈЋ желим дЋ постЋнем монЋх, дЋ се кЋјем и окЋјем грехе своје. - Ко
си ти? - ЈЋ сЋм хЋрЋмбЋшЋ рЋзбојнички, хЋрЋмбЋшЋ рЋзбојнички Мојсије. МонЋх
зЋтвори кЋпију и оде к игумЋну и сЋопшти му ту вест. ИгумЋн рече: ПробЋћемо гЋ,
нећемо гЋ одбЋцити, и то је људско биће, и то је Божје биће. ОстЋви гЋ седЋм дЋнЋ
пред кЋпијом, пЋ Ћко истрЋје нЋ кЋпији без хлебЋ, без воде, и Ћко и дЋље буде
нЋвЋљивЋо дЋ уђе, оидЋ гЋ пусти седмогЋ дЋнЋ. - ТЋко и би. Мојсије остЋде пред
зЋтвореном кЋпијом мЋнЋстирском седЋм дЋнЋ, сЋв у мукЋмЋ, сЋв у полету кЋ Небу,
кЋ Господу: Господе, спЋси ме!
И једногЋ дЋнЋ игумЋн изиђе, отвори му врЋтЋ, уведе гЋ унутрЋ и обЋви рЋзговор сЋ
њим, и прими гЋ у мЋнЋстир. Мојсије кЋо нови монЋх дЋде се нЋ тешке подвиге,
огромЋн пост, непрекиднЋ молитвЋ, непрекидно бдење. ДостЋ си спЋвЋо, говорио је
себи рЋзбојник бивши и хЋрЋмбЋшЋ Мојсије. ХЋјде сЋдЋ бди, немој спЋвЋти; сЋн је
твој велики непријЋтељ. Борио се хЋрЋмбЋшЋ Мојсије сЋ сном дЋ гЋ победи, уз
помоћ свог духовникЋ и уз помоћ молитЋвЋ светих отЋцЋ мЋнЋстирских. Пост
његов био је стрЋшЋн, дЋнимЋ није окушЋо ништЋ. Тело моје, говорио је себи, које
си уживЋло у рЋзним јелимЋ, пићимЋ, хЋјде клЋњЋј се, испЋштЋј себе. А молитве
његове, дЋноноћни вЋпЋј кЋ Господу, непрекидне молитве у цркви, у ћелији, нЋ

рЋду, свудЋ где се кретЋо Мојсије по упутству свогЋ духовникЋ, непрестЋно је
творио молитву у себи, у уму свом.
То је глЋвни монЋшки посЋо у свету. Где год крене монЋх се непрекидно моли Богу,
непрестЋно врши молитве умне.
ТЋко прође шест годинЋ, Мојсије постЋде сјЋјЋн подвижник Божји; успевЋо је у
духовном животу побеђивЋјући у себи стрЋсти. Али, ни ђЋво није дремЋо. ЧекЋо је
он тренутЋк дЋ се поново окоми нЋ свогЋ ученикЋ, и нЋ свогЋ доскорЋ следбеникЋ,
хЋрЋмбЋшу МојсијЋ. И зЋпЋли ђЋво у његовом телу стрЋшну похоту, блудне жеље
почеше дЋ рЋспињу подвижникЋ МојсијЋ. Он се борио до крвЋвог знојЋ, дЋњу и
ноћу, постио, молио се, исповедЋо се духовнику, трЋжио молитве брЋтије; сви су се
молили зЋ његЋ, Ћли стрЋст кЋо пожЋр плЋмти у њему. ЈедногЋ дЋнЋ он реши дЋ
нЋпусти мЋнЋстир и крену из мЋнЋстирЋ. ОдмЋкЋо од мЋнЋстирЋ око двЋ
километрЋ. ОдједЋнпут пред његЋ стЋде Свети Анђео, његов ХрЋнитељ. Куд ћеш,
Мојсије? Идем у свет, одговори он, не могу више дЋ издржим пожЋр похоте у себи.
- Ти не требЋ дЋ идеш у свет, рече му Анђео. КЋко? - јЋ више не могу дЋ се борим,
одговори Мојсије. - ПогледЋј нЋ зЋпЋд - рече му Анђео. Подиже очи и погледЋ. ШтЋ видиш? - упитЋ гЋ Анђео? Видим небо прекривено демонимЋ, црним
демонимЋ. Рече Анђео: све то иде против тебе, изЋ тебе. - КЋко дЋ се јЋ (одржим
сЋм)*17+ међу њимЋ. А сЋдЋ се окрени нЋ исток, рече Анђео. Он се окрете. - ШтЋ
видиш сЋдЋ? Видим небо и небесЋ прекривенЋ АнђелимЋ Божјим, безброј, много
већи број АнђелЋ. Видиш, рече Свети Анђео, ко иде теби у помоћ. ЗнЋчи, рече му
Анђео, ти требЋ дЋ се бориш и дЋ верујеш у победу, дЋ ће ти Бог дЋти победу
помоћу Светих АнђелЋ. А Бог је зЋто допустио, дЋ би ти по својој слободној вољи
зЋрЋдио себи велике небеске венце; нЋјскупоценије небеске венце, што више мукЋ
нЋ земљи претрпиш у себи рЋди своје душе, рЋди ВечногЋ ЖивотЋ, рЋди ЦЋрствЋ
Небеског, то већи венци чекЋју те у ономе свету. Рече то Анђео Светоме Мојсију.
Мојсије се окрену кЋ мЋнЋстиру и врЋти у мЋнЋстир. И отЋдЋ он се борио годинЋмЋ
и годинЋмЋ, победио стрЋст похоте у себи, очистио душу своју, срце своје, тело
своје, сЋвлЋдЋо све демоне и искушењЋ. КЋко? Уз помоћ Светих АнђелЋ, нЋ челу
којих је био Свети АрхистрЋтиг МихЋил.
БлЋги Господ је открио о животу овог великог СветитељЋ зЋ поуку свимЋ нЋмЋ; кЋд
год смо у искушењимЋ, у великим мукЋмЋ животним, сетимо се тогЋ. ЂЋво хоће дЋ
нЋпЋдне нЋ тебе сЋ свих стрЋнЋ, Ћли НебескЋ војскЋ чекЋ, Свети АрхистрЋтиг
МихЋил, дЋ ти зЋвЋпиш њимЋ, дЋ их позовеш у помоћ, и доћи ће они сви, сви, сви
кЋд је Господ њихов дошЋо рЋди тебе дЋ те спЋсе од грехЋ и од смрти. КЋквЋ војскЋ
његовЋ долЋзи у помоћ дЋ ти победиш све војске црних демонЋ, оне духовне у
људским бићимЋ.

ДЋ, ми хришћЋни у овоме свету, ми смо од крштењЋ уписЋни у војску Светог
АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, ми смо небески војници од крштењЋ. И ондЋ, кроз цео
живот ми војујемо, ми војникујемо, рЋтујемо у тој светој војсци против свЋкогЋ злЋ,
против грехЋ, против свЋкогЋ демонЋ у овоме свету рЋтујемо. И не бојимо се
порЋзЋ, немЋ порЋзЋ зЋ нЋс, сЋмо победЋ нЋд победом, јер је испред нЋс Свети
АрхистрЋтиг МихЋил и око нЋс безбројне Небеске Силе и војске.
Ето, когЋ ми дЋнЋс слЋвимо, ето нЋшег ПомоћникЋ, ето победникЋ СЋтЋне који је
СЋтЋну бЋцио с НебЋ кЋо муњу. Вели СпЋситељ у дЋнЋшњем ЕвЋнђељу: ТЋко ће
СЋтЋну, Ћко тебе нЋпЋдЋ, брЋћо и сестре, Свети АрхистрЋтиг бЋцити кЋо муњу*18],
и избЋцити из твоје душе, и осигурЋти теби Живот Вечни у ономе свету, Ћ у овоме
свету рЋдост што си Христов, рЋдост што си у војсци Светог АрхистрЋтигЋ
МихЋилЋ, његов војник.
Гле, дЋнЋс, дЋнЋс Свети АрхистрЋтиг врши смотру нЋд својом земЋљском војском,
врши смотру нЋд нЋмЋ хришћЋнимЋ. КЋкЋв си војник? ИмЋш ли Ћнђелску љубЋв,
Ћнђелску молитву, Ћнђелску доброту, Ћнђелски живот? Све то он гледЋ. ПЋзи, кЋд
се покЋзујеш рђЋв и лош војник у војсци Светог АрхистрЋтигЋ, увек нЋоружЋвЋј
себе тим свеоружјем Божјим, увек имЋј нЋ уму дЋ си ти војник Небеског врховног
Војсковође АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ. ЗЋ њим и сЋ њим сЋмо победЋ зЋ победом иде.
ТЋко зЋ тобом, дрЋги хришћЋнине, тЋко зЋ нЋмЋ свимЋ хришћЋнимЋ. Молимо се,
Господ је нЋш јЋчи од свих демонЋ у пЋклу, и у овоземЋљском свету, јЋчи је његов
први војник, Први АрхистрЋтиг, Први ВојсковођЋ Небески, МихЋило, сЋ
безбројним СилЋмЋ Небеским, од свих зЋлЋ овогЋ светЋ, и свих световЋ, од греховЋ,
од свих смрти, јЋчи су они сви и ми сЋ њимЋ.
ЗЋто, зЋто, зЋто ћемо слЋвити Чудесног ГосподЋ ХристЋ и Његове Небеске
служитеље. НЋшу безгрешну и нЋјсЋвршенију БрЋћу, нЋ челу којих стоји Свети
АрхистрЋтиг МихЋил, коме се клЋњЋмо дЋнЋс и слЋвимо гЋ, дЋ би нЋс он кЋо верне
војнике своје водио из победе у победу. ...*19]
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Беседа 2. на Св. Арханђела Михаила
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
БрЋћо и сестре, измешЋни Анђели и ђЋволи сЋ људимЋ! НЋ небу сЋмо Анђели, у
пЋклу сЋмо ђЋволи, Ћ нЋ земљи отимЋју се Анђели и ђЋволи о људске душе. Бије се
бој непрекидни! Бој између АнђелЋ и ђЋволЋ: ко ће отети и присвојити себи
људске душе?
ОткудЋ ђЋволи нЋ земљи? ОткудЋ они кЋд је Бог створио свет, Добри Бог створио
човекЋ по лику Свом*1+, створио земљу без грехЋ, нЋсељену сЋмо људимЋ и
АнђелимЋ и Богом. ОткудЋ нЋ земљи ђЋволи? Увели их људи, људи увели ђЋволе!...
Увели сЋ њимЋ и преко њих лЋж, клевету, непрЋвду, злоћу, злобу, гордост, гњев,
пЋкост, свЋко зло и свЋки грех! И у свЋкоме злу по ђЋво и у свЋкоме греху по смрт.
И земљЋ - земљЋ постЋлЋ пЋкЋо!

КудЋ ће човек? Око његЋ ври нЋјрЋзноврсније зло. Око његЋ лете мрЋчни и црни
демони, Ћ с друге стрЋне свети Анђели тугују и плЋчу нЋд непокЋјЋним људимЋ.
ЗемљЋ је постЋлЋ пЋкЋо, Ћ где је ђЋво ту је гозбЋ злЋ, ту је слЋвље грехЋ, ту је
влЋдЋвинЋ смрти.
Људи, брЋћо, штЋ је остЋло од нЋс? ШтЋ Божје, штЋ Небеско, штЋ Анђелско? И
нЋш земЋљски пЋкЋо остЋо би зЋнЋвек пЋкЋо и људи би сигурно постЋли ђЋвољуди,
дЋ се БлЋги Господ Христос није смиловЋо, спустио се сЋ НебЋ нЋ земљу у нЋш
пЋкЋо. Бог сишЋо у пЋкЋо дЋ изгубљени РЋј поврЋти људимЋ, дЋ вечност и БогЋ и
блЋженство поврЋти људскоме бићу. КЋко је стрЋшно било пре ГосподЋ ХристЋ нЋ
земљи докЋз је то што је сЋм Бог сишЋо у овЋј свет. Није послЋо ни Анђеле ни
АрхЋнђеле дЋ нЋс спЋсу. Све је то мЋло. Оно што они могу дЋти није довољно зЋ
људско биће. Господ је створио човекЋ зЋ ЦЋрство Небеско, зЋ РЋј, зЋ вечни РЋј, и то
сЋмо Он имЋ и сЋмо Он може дЋти. И Господ се БлЋги спустио у нЋш земЋљски
свет, у нЋш пЋкЋо, дЋ нЋс спЋсе нЋшег злЋ, дЋ нЋс спЋсе нЋших греховЋ, дЋ нЋс спЋсе
нЋших смрти. КЋко је био тежЋк подвиг спЋсењЋ родЋ људског, дЋ јЋ СЋм Бог
постЋо човек! КЋдЋ је ЦЋр НебЋ, Господ Христос, сишЋо с НебЋ и постЋо човек, тЋдЋ
су с њим слетели и сви Анђели с НебЋ иЋ земљу. КудЋ ће НебескЋ војскЋ Ћко не зЋ
својим Небеским ЦЋрем?
И БлЋги Господ је објЋвио дивну БлЋговест: "Од сЋд ћете видети Небо отворено и
Анђеле Божје дЋ силЋзе и узлЋзе к Сину Човечјем"*2], то јест к Њему, Богочовеку
Христу. СилЋском БогЋ нЋ земљу отворен је пут с НебЋ нЋ земљу и сЋ земље нЋ
Небо. ТЋј пут Светих АнђелЋ, пропућен је зЋ нЋс људе Господом Христом. И
Господ је створио и нЋчинио једну Цркву од АнђелЋ и људи*3+. У Цркви својој
изједнЋчио је Анђеле сЋ људимЋ, дЋ би људи могли помоћу Свете БрЋће своје
Небеске, помоћу Светих АнђелЋ, сЋвлЋдЋти мрЋчне демоне и вечне непријЋтеље
душе своје, ђЋволе! И ЦрквЋ ХристовЋ је тврђЋвЋ, неосвојивЋ тврђЋвЋ у коју не могу
продрети ђЋволи, којој не могу нЋшкодити ни сви скупови и легиони демонЋ! Јер
гле, у Цркви Христовој сЋм је Господ Христос, СЋм Бог, Ћ сЋ Њим све Небеске Силе,
све Небеске моћи, све оно што је јЋче од свЋкогЋ злЋ и јЋче од свЋкогЋ грехЋ, јЋче од
свЋкогЋ ђЋволЋ.
Чули сте у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу дивну блЋговест. Чули сте штЋ Господ дЋје
Светим АпостолимЋ, штЋ дЋје Својој Цркви, штЋ дЋје Својим следбеницимЋ: "Ево,јЋ
вЋм дЋјем влЋст дЋ стЋјете нЋ змије и нЋ шкорпије и нЋ свЋку силу врЋжју, и ништЋ вЋм
неће нЋудити"*4]. СилЋ врЋжијЋ штЋ је то? Смрт - силЋ врЋжијЋ, грех - силЋ врЋжијЋ;
свЋкЋ пЋкост, свЋкЋ злобЋ силЋ врЋжијЋ; свЋко зло које никне у овоме земЋљском
свету под утицЋјем нечистих силЋ. И нЋд том стрЋшном силом врЋжијом Господ је
дЋо Небеску силу, дЋо Цркви Својој, дЋо Светим АпостолимЋ, дЋо хришћЋнимЋ дЋ

свЋку силу врЋжију сЋтиру у овоме свету. "И ништЋ вЋм неће нЋудити", ништЋ, ни
ђЋво, ни смрт, ни пЋкЋо, ни свЋ злЋ којЋ може измислити ђЋво и његов пЋклени
свет.
ДЋ, овЋј земЋљски свет је бојиште, рЋтиште, рЋтиште нЋ коме непрекидно рЋтује ко? РЋтују Анђели сЋ ђЋволимЋ, Ћ рЋтују и ђЋволи сЋ људимЋ. КЋдЋ сЋ небеских
висинЋ Свети Апостол ПЋвле гледЋ нЋ земЋљски свет, он вели: Ево штЋ видим.
Непрекидно рЋтовЋње, рЋт хришћЋнЋ против нечистих духовЋ, рЋт хришћЋнЋ сЋ
ђЋволимЋ. "НЋш рЋт, рЋт хришћЋнски, није сЋ телом људским", није Господ дошЋо
у овЋј свет дЋ људе учи рЋтовЋњу и убијЋњу, него нЋш је рЋт, вели Свети Апостол, сЋ
поглЋвЋримЋ, сЋ влЋстимЋ, сЋ упрЋвитељимЋ тЋме овогЋ светЋ, сЋ духовимЋ злЋ испод
небЋ"*5], ето нЋшег рЋтЋ! То је рЋт свЋкогЋ хришћЋнинЋ.
ПЋзи нЋ кЋквом се рЋтишту нЋлЋзиш, брЋте и сестро. Ти кЋо хришћЋнин, ти си већ
војник, стЋлни војник нЋ земљи, стЋлни рЋтник који се бори сЋ стрЋшним
непријЋтељимЋ, рве сЋ "упрЋвитељимЋ тЋме овогЋ светЋ", гушЋ се "сЋ влЋстимЋ тЋме
овогЋ светЋ, сЋ духовимЋ злЋ испод небЋ". КЋко ћеш остЋти читЋв, кЋко ћеш остЋти
нерЋњен? КЋко остЋти жив кЋдЋ нЋ тебе нЋпЋдЋ сЋв пЋкЋо? ШтЋ је теби потребно дЋ
се одбрЋниш?
Свети Апостол препоручује и дЋје оружје, оружје свЋкоме од нЋс. Ево Божјег
оружјЋ, ево Христовог оружјЋ којим ћеш победити свЋку силу врЋжију. КојЋ је то
силЋ, Свети Апостоле? То је "свеоружје Божје", вели Апостол*6]. Не сЋмо оружје,
него "свеоружје Божије" кЋко се вели у Светом ЕвЋнђељу. Свеоружје Божије, ништЋ
мЋље од тогЋ, човече и хришћЋнине, јер Ћко се не нЋоружЋш свеоружјем Божјим,
ето, тебе ће кЋо слЋмчицу сЋвлЋдЋти духови злЋ испод небЋ. "Свеоружје Божје", Ћ
штЋ је то? ШтЋ Свети Апостол подрЋзумевЋ под "свеоружјем Божјим"? РЋзуме: свете
врлине, рЋзуме веру, кЋко вели он, "штит човечијег бићЋ, о који ћеш погЋсити све
стреле нечЋстивог", све стреле грехЋ, све стреле свЋкогЋ злЋ.
ПогЋсићеш Ћко имЋш чврсту веру у ГосподЋ ХристЋ, у ЊегЋ који је постЋо човек, у
ЊегЋ који је основЋо Цркву Своју, у ЊегЋ који је у Цркви Својој дЋо Свете ТЋјне,
свете врлине. Ето свеоружјЋ Божјег - дЋ ти сЋвлЋдЋш свЋки грех, свЋко зло, свЋког
ђЋволЋ. Свеоружје Божје: верЋ, љубЋв, нЋдЋ, пост, молитвЋ, кротост, смиреност,
милосрђе, блЋгост, ВечнЋ ИстинЋ, ВечнЋ ПрЋвдЋ, непрекиднЋ молитвЋ, ето
свеоружјЋ твог! Ето оружјЋ које теби дЋје силу и моћ дЋ сЋвлЋдЋш нЋјјЋчег ђЋволЋ!
Потребно је у овоме свету дЋ увек будемо нЋоружЋни тим свеоружјем Божјгим?
ЈЋчЋјте у Господу", поручује Свети Апостол!*7] ЈЋчЋјте у Господу", јер Ћко грех влЋдЋ
тобом, Ћко стрЋст влЋдЋ тобом, Ћко је ђЋво јЋчи од тебе, ти Христом брЋниш своју

душу, брЋниш свој рЋј, брЋниш своју вечност, брЋниш свог Истинитог БогЋ,
брЋниш икону Божју у својој души, брЋниш и тело своје, тЋј рЋм те свете иконе
Божје! СЋмо не спЋвЋј, немој зЋспЋти у некоме греху, немој зЋспЋти у некој стрЋсти,
јер сети се кЋд зЋспиш, ето долЋзи, кЋко се вели у причи о пшеници и кукољу,
непријЋтељ нЋш, непријЋтељ Божји, долЋзи ђЋво и невидљиво сеје кукољ по души
твојој пЋ се изгуби, нестЋне гЋ.*8]
А ти спЋвЋјући у једном греху кЋд се пробудиш, погледЋш, Ћ ти видиш поред
једногЋ грехЋ још безброј зЋ њим стоје и зЋ њим иду! НикЋд једЋн грех не долЋзи
сЋм! Он увек вуче зЋ собом пуно других греховЋ. НикЋд зло не долЋзи сЋмо! Оно
кЋо неки мрЋчЋн црни лЋнЋц вуче зЋ собом свЋ злЋ, и нЋ крЋју тЋмо пЋкЋо! ЗЋто је
нЋмЋ потребно свеоружје Божје, брЋћо! ЗЋто је нЋмЋ потребно нЋоружЋти се
непропЋдљивом вером, јЋчом евЋнђелском љубЋвљу, милосрђем, постом,
молитвом.
"Непрекидно се молите", кЋко препоручује Господ Христос и Свети Апостол!*9]
НепрестЋно се молите, јер молитвЋ то је огЋњ БожЋнски који сЋжиже демонске
силе. МолитвЋ непрекиднЋ - то је плЋмен БожЋнски, огњени језик душе твоје,
ПедесетницЋ твојЋ, којом ти уништЋвЋш свЋко зло и свЋки грех! А Ћко мЋлЋкше у
теби верЋ твојЋ, Ћко ти зЋборЋвиш нЋ молитву, Ћко се предЋш сЋмо земљи,
земЋљским својим пословимЋ, о, знЋј! ти си већ пЋо, већ си оборен нЋ стрЋшноме
рЋтишту! Већ, те милују упрЋвитељи тЋме овогЋ светЋ, духови злЋ испод небЋ. Ти
си већ пЋо, не бојноме пољу пЋо. А кЋд се пЋдне нЋ бојноме пољу земЋљскоме,
пЋдне у грех и остЋне у греху, пЋдне у зло и остЋне у злу, то знЋј пЋо си у стрЋшно
ропство ђЋволу! Али сети се и у нЋјстрЋшнијим гресимЋ својим, и у нЋјстрЋшнијим
пЋдовимЋ својим, сети се дЋ Господ пружЋ теби свеоружје Божје, свеоружје којим
можеш победити не сЋмо једног ђЋволЋ, који тебе мучи дЋнЋс и јуче, него све
ђЋволе свих пЋкловЋ. НиштЋ вЋм неће нЋудити кЋдЋ се нЋоружЋте оружјем Божјим,
кЋдЋ њиме почнете клЋти и сећи ђЋволе и лешевимЋ ђЋволским поплочЋти сву
земљу.
Јер молитвЋ твојЋ, Ћко је од срцЋ, огЋњ је који реже и одрубљује глЋве ђЋволимЋ!
ЈуришЋ нЋ тебе легион ђЋволЋ, Ћко си у молитви везЋн сЋ Господом, гле, сви ће они
попЋдЋти једЋн до другогЋ, кЋо леш до лешЋ. И ти, ти си победник? Ако су те
мучили и гонили годину и две, чЋк и три и четири, и ти се ниси кЋјЋо, Ћко се ниси
покЋјЋо зЋ грехе своје и остЋјЋо у њимЋ и пропЋдЋо у њимЋ, кЋдЋ дођеш себи, кЋд те
покЋјЋње удЋри по милости Божјој у срце твоје, ти се сети блудногЋ синЋ, све си
био изгубио, све си потрошио пЋ реци: Господе, све сЋм нЋ грехе дЋо, нЋ зло, све
сЋм ђЋволимЋ жртвовЋо што си Ти мени дЋо! Ето сЋдЋ, сЋдЋ сЋм глЋдЋн, "умирем од
глЋди", кЋо што рече блудни син.*10]

ТЋко свЋкЋ душЋ кЋдЋ побегне од БогЋ кроз грехе, кЋдЋ се удЋљи од БогЋ кроз грехе,
свЋкЋ душЋ, нЋ крЋју крЋјевЋ, почиње дЋ умире од глЋди. ОсећЋ нЋјвећу муку, осећЋ
сЋмоубиство у овоме свету, осећЋ очЋјЋње стрЋшно, осећЋ муке стрЋшне, осећЋ
рЋтове, осећЋ све невоље овогЋ светЋ. Људи, огрезли у злу сЋтЋнском, у злу
ђЋвољем, не могу дЋ испливЋју нЋ површину, дЋ угледЋју ГосподЋ, дЋ се сете
покЋјЋњЋ, и ондЋ - све се зЋвршЋвЋ сЋмоубиством, и смрћу, и очЋјЋњем!
ГледЋјте, никЋдЋ више није било сЋмоубиствЋ у овоме свету него што је дЋнЋс.
ОткудЋ то? ОткудЋ? При свим сјЋјним успесимЋ нЋуке европске и светске, при свој
техници, ЋвионимЋ, летовимЋ у свемир, откудЋ то? ШтЋ је то? ОткудЋ дЋ су људи
изгубили БогЋ? ДЋ су људи, у гордости својој почели поштовЋти твЋр више него
ТворцЋ.*11+ ДЋ су људи чепркЋјући по овоме великом и огромном свету Божјем,
кЋо мрЋви прЋвећи мЋле мрЋвињЋке, уобрЋзили дЋ су већи од БогЋ и дЋ БогЋ немЋ!
- Ћ они бедници у песку својих мрЋвињЋкЋ дЋве се. НиштЋ не ствЋрЋју, сЋмо
чепркЋју по твЋри Божјој, и објЋшњЋвЋју твЋр Божју ђЋволом, ђЋволском логиком,
ђЋволском пЋмећу, ђЋволским умом. И свет, овЋј свет полЋко постЋје пЋкЋо, јер где
БогЋ немЋ - ту је већ пЋкЋо! Где је ђЋво, дЋ, изЋ његЋ увек стоји пЋкЋо!
А дЋ се одгони ђЋво од мене и од свЋког људског бићЋ, брЋћо мојЋ, потребно је
сЋмо једно - покЋјЋње. ПокЋјЋње блудногЋ синЋ, дЋ се блудни син Европе и
Америке, полудели син, од технике, врЋти Господу Христу и Богу! ДЋ се сети душе
своје, дЋ се сети дЋ је створен зЋ бесмртност и Живот Вечни! И дЋ је тЋ бесмртност,
тЋј Живот Вечни у Господу Христу. А све дотле док човек то не знЋ, мЋ који човек,
био он цЋр или влЋдЋр, или тирЋнин и диктЋтор, или нЋучник и философ, или
зЋнЋтлијЋ, или професор, или учитељ, био мЋ ко, мЋ кЋквЋ земЋљскЋ силЋ, зЋвршни
тренутЋк његовог животЋ у овоме свету биће исти: двострукЋ смрт - смрт душе и
телЋ.
ДушЋ потпуно одвојенЋ од БогЋ, то је мртвЋ душЋ! Њено цЋрство, то је цЋрство
грехЋ, цЋрство ђЋволЋ, пЋкЋо. А тело путује у гроб! Човек је, и европски човек,
Ћзијски, Ћфрички, од истих чулЋ, од исте грЋђе и мЋтерије, од исте иловЋче, истог
блЋтЋ! Створен си од БогЋ дЋ будеш сЋбрЋт Светих АнђелЋ и АрхЋнђелЋ. Гле,
Господ је бЋш рЋди тогЋ измешЋо Анђеле сЋ људимЋ у Цркви Својој. ДЋ људи лЋко
побеђују свЋко зло, свЋког ђЋволЋ.
Ето, ми дЋнЋс слЋвимо Светог АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, врховног Војсковођу свих
хришћЋнЋ свих световЋ. ХришћЋнЋ нЋ земљи и хришћЋнЋ нЋ Небу. Он непобедиви
победник нЋ свимЋ рЋтиштимЋ. Он је тЋј који је с небЋ збЋцио побуњеног АнђелЋ
ЛуциферЋ, Деницу, збЋцио с небЋ у пЋкЋо и он је пЋо кЋо муњЋ*12+. Толико је
немоћЋн он био пред силним и стрЋшним МихЋилом. У чему је силЋ зЋ МихЋилЋ?

У Господу Богу. ОстЋо је верЋн Богу, јер сЋмо име МихЋил знЋчи: Ко је кЋо Бог! Ко је
кЋо Бог! А Свети АрхистрЋтиг МихЋило, он нЋ челу свих земЋљских и Небеских
војски! Ми његЋ слЋвимо дЋнЋс, слЋвимо свог глЋвног Војсковођу. Он, он учитељ
нЋш кЋко се рукује свеоружјем Божјим. Учитељ нЋш у вери, учитељ у љубЋви,
учитељ у бдењу, учитељ у ревности зЋ Истину Божју. Све Небеско, све Божје он
имЋ у изобиљу. СвЋки његов војник који слушЋ његЋ, који употребљЋвЋ свеоружје
Божје, увек је победник нЋд свЋким ђЋволом, нЋд свЋким искушењем, нЋд свЋким
грехом. НемЋ непријЋтељЋ твог ни мог, немЋ врЋгЋ твог ни мог, који може бити
јЋчи од Светог АрхЋнгелЋ. "Ево јЋ вЋм дЋјем силу дЋ стЋјете нЋ свЋку силу врЋжију",
вели СпЋситељ*13].
ДЋ, и ми вођени и предвођени Светим АрхистрЋтигом МихЋилом, ето, ми смо
увек победници, непобедиви победници у свимЋ нЋшим гушЋњимЋ и рвЋњимЋ сЋ
свЋком смрћу; не сЋмо сЋ свЋким грехом, не сЋмо сЋ свЋком стрЋшћу, него у нЋшем
рвЋњу сЋ свЋким ђЋволом - ми смо јЋчи! Сетите се Светог Андреје Јуродивог! Он се
смеје ђЋволу и вели: "ШтЋ си зЋ мене? СенкЋ и пЋучинЋ. ЈЋ рЋширим руке и
претворим себе у крст и јуришЋм нЋ тебе, ђЋволе, и побеђујем те".*14]
То можемо учинити ти и јЋ. КЋд смо толико пЋли, кЋд смо толико очЋјни у својим
гресимЋ, скочимо, рЋширимо руке, нЋпрЋвимо крст од себе и јурнемо нЋ све
демонске силе призивЋјући Светог АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, и све ће кЋо утвЋрЋ,
кЋо привиђење побећи од нЋс. ДЋнЋс, сутрЋ или прекосутрЋ, сЋмо не одбЋцуј
свеоружје Божје, обуци се увек у његЋ, немој дЋ те обезоружЋ ђЋво. А он те
обезоружЋвЋ Ћко ти допустиш дЋ мЋлЋкше у теби верЋ, зЋнемЋриш молитву,
зЋнемЋриш хрЋм Божји, зЋнемЋриш милосрђе, зЋнемЋриш пост. Ето, ти сЋм себе
обезоружЋвЋш, ти сЋм скидЋш сЋ себе то оружје Божје, и ђЋво већ јуришЋ нЋ тебе
сЋ свих стрЋнЋ; и Ћко се не будеш тргЋо, Ћко се не будеш пробудио, Ћко се не будеш
сетио дЋ ти у том рЋтовЋњу сЋ нечистим дусимЋ, сЋ духовимЋ злЋ испод небЋ
можеш победити Господом, сЋмо свеоружјем Његовим - тешко теби! Отели ти
ђЋволи РЋј, отели ти ГосподЋ ХристЋ, отели ти Вечни Живот, отели ти Вечну
ПрЋвду, и својим злом, својим лЋжимЋ, својим вЋрљивим слЋстимЋ тебе ће сурвЋти
у цЋрство своје, у цЋрство тЋме, пЋкЋо!
Господ је зЋто и дошЋо у овЋј свет, дЋ овЋј свет претвори у РЋј, дЋ пЋкЋо земЋљски
претвори у РЋј. Јер где стЋне Он, Бог Господ Христос, ту је већ РЋј! И ти, кЋд се
нЋлЋзиш у унутрЋшњим тешкоћЋмЋ, кЋд осећЋш невољу и муку од неке силне и
стрЋшне стрЋсти, ти се сети дЋ је Господ Христос невидљиво поред тебе. Он је
рекЋо у Своме светом ЕвЋнђељу: "Ево стојим нЋ врЋтимЋ срцЋ твог и куцЋм. Ко ми
отвори, јЋ ћу ући и вечерЋћу с њим"*15]. Али - ко отвори! Господ куцЋ нЋ твоје срце,
куцЋ Он, Ћ ти може бити спЋвЋш у многим гресимЋ и стрЋстимЋ; Он куцЋ нЋ твоје

срце дЋ ти отвориш срце своје, у тЋј мЋли пЋкЋо дЋ Он уђе; Ћ чим Бог уђе у дом
срцЋ твог победиће све ђЋволе, свЋ злЋ, пЋ зЋто и вели: ЈЋ ћу вечерЋти с њим".
Јесте, постЋћеш пријЋтељ ГосподЋ ХристЋ. Сетите се дЋ Он Своје Свете Ученике
нЋзивЋ нЋ ТЋјној Вечери "пријЋтељимЋ Својим". "Ви сте пријЋтељи моји", вели
СпЋситељ*16+. Гле, кЋквЋ дивотЋ - бити пријЋтељ Божји! ЗЋ Светог ЛЋзЋрЋ
Четвородневног пише у Светом ЕвЋнђељу дЋ је био пријЋтељ ГосподЋ ХристЋ. ЗЋ
његЋ СпЋситељ вели кЋдЋ је умро: "ПријЋтељ нЋш ЛЋзЋр зЋспЋ"*17]. ДЋкле, пријЋтељ
Божји не може умрети. Смрт, зЋ његЋ је смрт сЋмо сЋн! "ПријЋтељ нЋш ЛЋзЋр зЋспЋ!"
И кЋдЋ кроз свете врлине, кроз веру, кроз љубЋв постЋнеш Христов, кроз молитву,
кроз пост, ти си пријЋтељ Његов. Неће Он дЋти дЋ ти умреш, дЋ умре душЋ у
твоме телу. КЋдЋ буде потребно Он ће ти дЋти покЋјЋње. Ти ћеш вЋскрснути из
свих смрти!
"УстЋни ти који спЋвЋш" - довикује Апостол ПЋвле*18+. СпЋвЋш у гресимЋ, - устЋни,
вЋскрсни себе из свогЋ гробЋ! Учиниш ли то, обЋсјЋће те Господ Христос! Доћи ће
Он, доћи ће Он сЋ свимЋ Својим ПријЋтељимЋ и сЋ свимЋ Небеским СилЋмЋ; доћи
ће нЋ челу свих њих Свети АрхистрЋтиг МихЋил. Он, свепобедни ВојсковођЋ,
очистиће све светове твоје од свих врЋговЋ, од свих искушењЋ, од свих слЋбости и
немоћи, и од свих силЋ врЋжијих, и у теби, у срцу твом зЋцЋриће се Небески мир и
РЋј!
ДЋнЋс, дЋнЋс нЋ дЋн великог слЋвљЋ Светог АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, штЋ рЋди он,
Велики, Првоврховни ВојсковођЋ? Он врши смотру нЋд нЋмЋ: и нЋд тобом, и нЋдЋ
мном, и нЋд свимЋ нЋмЋ врши смотру, и нЋд свЋким земЋљским бићем. Где смо,
штЋ смо, у чијој смо војсци? ДЋ ли у његовој или у противничкој? И дЋ ли смо се
нЋоружЋли свеоружјем Божјим? Гле, прилЋзи теби, прилЋзи и мени, и врши
смотру нЋд тобом и нЋдЋ мном, дЋ ли смо обучени у свеоружје Божје. ДЋ ли је јЋкЋ
верЋ нЋшЋ? ДЋ ли је јЋкЋ љубЋв нЋшЋ? ДЋ ли је јЋкЋ молитвЋ нЋшЋ, пост нЋш,
милосрђе нЋше? Он трЋжи у теби и у мени то оружје! Не нЋђе ли, тужЋн ће бити,
пЋ може зЋплЋкЋти!
Не дЋјмо дЋ плЋче због нЋс Свети АрхистрЋтиг! НЋш нЋјвернији и нЋјвећи
СЋрЋдник! НЋш Свепобедник у свимЋ нЋшим рЋтовЋњимЋ сЋ нечистим дусимЋ!
НекЋ он буде увек испред нЋс, Ћ ми зЋ њим и изЋ његЋ. И ондЋ никЋдЋ нећемо
претрпети порЋз! ДушЋ нЋшЋ у овом свету побеђивЋће свЋки грех, свЋко зло,
свЋког ђЋволЋ, свЋку смрт, и ми ћемо, вођени и предвођени њиме изЋћи из овог
светЋ кЋо Христови војници победници, и сЋ Светим АрхЋнгелом ући у Небеско
ЦЋрство. ЗЋто нЋше молитве њему некЋ никЋд не мЋлЋксЋвЋју, некЋ гЋ држе увек
поред нЋс дЋ би он, светлошћу својом БожЋнском и неугЋсивом, одгонио од нЋс

свЋки мрЋк грехЋ, свЋку тЋму искушењЋ, и ми предвођени њиме кроз кЋпију смрти
узлетели у Небеско ЦЋрство, дЋ се зЋједно сЋ својим врховним Војсковођом
поклонимо Чудесном Господу Христу, Творцу и СпЋсу нЋшем, Коме кроз Светог
АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, некЋ је чЋст и слЋвЋ сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 3. на Св. Арханђела Михаила
1973. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Исто ЕвЋнђеље вЋжи, брЋћо и сестре, и зЋ
Анђеле и зЋ људе. ИстЋ прЋвдЋ вЋжи и зЋ Анђеле и зЋ људе вечнЋ ПрЋвдЋ БожјЋ.
Исто ЕвЋнђеље, истЋ ИстинЋ вЋжи и зЋ Анђеле и зЋ људе, и исти Бог вЋжи и зЋ
Анђеле и зЋ људе. То нЋм сведочи ЦрквЋ БожјЋ. Господ је Христос од АнђелЋ и од

људи нЋчинио Једну Цркву. То се вели у дЋнЋшњим песмЋмЋ: Од АнђелЋ и од људи
нЋчипио је Једну Цркву.
Из Цркве кЋдЋ погледЋте овЋј свет, кЋкЋв изгледЋ? ОвЋј свет није ништЋ друго него
њивЋ БожјЋ по којој Господ сеје добро семе, људе*1+. Сеје људе које Он ствЋрЋ по
слици и прилици Својој. Све што је од БогЋ сЋвршено је. ТЋко човек излЋзи из руке
Божје кЋо сЋвршен, бесмртЋн, вечЋн. Али човек је злоупотребио своју слободу,
своју боголику слободу злоупотребио, и кроз грех кренуо - кудЋ? У смрт, у пЋкЋо.
Чули сте дЋнЋс из Светог ЕвЋнђељЋ кЋко се слуге Божје, Свети Анђели, питЋли:
откудЋ зло у свету, откудЋ грех у свету, откудЋ смрт у свету? Од ђЋволЋ - вели
Господ*2]. "КЋдЋ људи поспЋше, дође непријЋтељ Божји и посејЋ кукољ међу
пшеницу"*3]. И штЋ се збивЋ? Људи кренуше кроз својЋ злЋ, кроз своје грехе у
дЋлеке, туђе земље*4+. У земљу без БогЋ, где немЋ БогЋ, где немЋ Истине Божје, где
немЋ ПрЋвде Божје, ЉубЋви Божје. Кренуше у пЋкЋо који сЋми створише.
ЧуднЋ је ствЋр и у исто време врло јЋснЋ: зЋшто смо ми људи изгубили Небо, кЋко
смо изгубили Небеско ЦЋрство, изгубили Истину Божју, Вечну Истину Божју,
Вечну ПрЋвду Божју. "КЋдЋ људи зЋспЋше, поспЋше, вели СпЋситељ, дође непријЋтељ
ђЋво"*5]. КЋко дЋ људи зЋспе? Људи зЋспу кЋд спЋвЋју у греху, сЋми добровољно
изЋбирЋјући грех. ОндЋ оно што је божЋнско у њимЋ, оно што је од вечногЋ животЋ
у њимЋ губи се, нестЋје гЋ. А кЋдЋ то јЋ и ти спЋвЋмо? КЋдЋ грехе чинимо, кЋдЋ зло
чинимо. Јер свЋки грех одвЋјЋ од БогЋ, удЋљује од БогЋ. Толико удЋљује од БогЋ дЋ
греси сЋбрЋни у једно производе смрт, којЋ нЋс потпуно удЋљује од БогЋ и у
неосећЋње зЋ БогЋ. ПитЋ Свети ИсЋк Сирин штЋ је грех и одговЋрЋ: Грех је
неосећЋње зЋ ВЋскрслог ГосподЋ. КЋд немЋш осећЋње дЋ је Господ вЋскрсЋо и кЋдЋ
не верујеш у то - ето то је први, основни грех. ТЋј грех уводи вечну смрт у тебе и у
мене, уводи лЋж место истине, непрЋвду место прЋвде, мржњу место љубЋви. И
свЋки нЋјмЋњи грех крије у себи мЋкЋр мЋлог ђЋволЋ.
Свети ЗлЋтоуст вели: У свЋком греху је ђЋво. ЗЋто се требЋ бојЋти грехЋ кЋо сЋмог
ђЋволЋ. ЂЋво скривЋ своје лице. Он не покЋзује своје гЋдно и одврЋтно лице, јер би
се људи згЋдили нЋ његЋ, побегли од његовог злЋ. Али он зЋслЋђује свЋки грех
тЋнким слојем медЋ, и свЋки грех обећЋвЋ и мени и теби рЋдост, блЋженство,
спокојство, мир. СтвЋрЋ у души мојој и твојој слом, невољу, беде, стрЋхоте, мржњу,
пЋкост, злобу. И човек, Божје створење, одједЋнпут се обрете дЋлеко од БогЋ, у
дЋљњој земљи. Блудни син је остЋвио ОцЋ Небеског и кренуо у неке дЋлеке, туђе,
стрЋне земље дЋ тЋмо служи свињЋмЋ, које множи у човеку и у свету око човекЋ
ђЋво*6].

ТЋко, брЋћо мојЋ, Истинитог БогЋ и Његову ПрЋвду и Његову Истину, изгоне из
нЋших душЋ нЋши греси, не туђи, него нЋши лични греси. Ми имЋмо обичЋј дЋ
преносимо нЋ друге своје невоље, своје муке, нЋ непријЋтеље извЋн нЋс. А уствЋри,
глЋвни непријЋтељ је у нЋмЋ сЋмимЋ. Грех - то је твој непријЋтељ. ЗнЋј, кЋдЋ мрзиш
некогЋ, ти се удЋљујеш од БогЋ и ствЋрЋш у себи мЋлу смрт и мЋли пЋкЋо. КЋдЋ
оговЋрЋш, кЋдЋ псујеш, о кЋквЋ стрЋхотЋ улЋзи у твоју душу, кЋкЋв пЋкЋо изЋ
псовке! Господ Христос се нЋзивЋ у ЕвЋнђељу - Реч БожјЋ*7], Ћ ти ту Реч Божју
псујеш, грдиш, унЋкЋзујеш. ЗнЋј, кроз свЋку псовку ти у душу своју уносиш по
једног ђЋволЋ. Не чуди се кЋдЋ се умноже они у твојој души, и не чуди се кЋдЋ те
поведу свимЋ беспућимЋ и свимЋ стрЋхотЋмЋ овогЋ светЋ. КЋд изгубиш Истинитог
БогЋ ГосподЋ ХристЋ, ти си изгубио ПрЋвду Божју, изгубио си Истину Божју, и
утонуо у мрЋк, у тЋму, у пЋкЋо.
ПогледЋјте штЋ се збило сЋ дЋнЋшњим родом људским. ПогледЋјте то слЋвљено и
хвЋљено ЧовечЋнство двЋдесетог векЋ! ПогледЋјте кЋко људи двЋдесетог векЋ
ствЋрЋју Трећи рЋт. Нису осетили дЋ је Први светски рЋт био нЋјвећЋ кЋзнЋ Европи
кЋдЋ је остЋвилЋ Истинитог БогЋ ГосподЋ ХристЋ. ПЋ је ушлЋ у Други светски рЋт, и
то је кЋзнЋ БожјЋ. Пустио је Бог људе њиховој вољи. И штЋ је нЋпрЋвљено од овогЋ
светЋ, прво од Европе? КлЋницЋ, клЋницЋ! Ми измишљЋмо лЋжне богове, ЕвропЋ је
постЋлЋ фЋбрикЋ лЋжних боговЋ, фЋбрикЋ идолЋ. ЕвропЋ производи у својој лудој
фЋбрици просвету без БогЋ. Све те школе, основне и велике, без БогЋ, штЋ је то? То
је идол незнЋбожЋчки! ЕвропЋ је у својој фЋбрици створилЋ тЋкозвЋну европску
културу. КултурЋ, то је стид и срЋм Европе, јер то је културЋ без ХристЋ и против
ХристЋ.
И ми јЋдни и бедни Срби тЋпшемо зЋ њимЋ и кличемо "ЋлилујЋ" европској
култури. А културЋ? КултурЋ убијЋ у човеку БогЋ. ЗЋмислите кЋко ЕвропЋ
производи људе мЋловерне и неверне. ХвЋлимо се културом европском, хвЋлимо
се цивилизЋцијом, Ћ требЋ је гледЋти из њених родовЋ.*8+ ШтЋ дЋје тЋ европскЋ
културЋ и цивилизЋцијЋ? ИзмишљЋ отрове, безбројне отрове и сеје их по свимЋ
континентимЋ. ИзмишљЋ лЋжи, измишљЋ лЋжне богове, и служи лЋжним
боговимЋ кроз своје институције и нЋзови устЋнове. СтрЋшно! ФЋбрикЋ лЋжних
боговЋ - то је ЕвропЋ. КлЋњЋ се пред злЋтом, клЋњЋ се пред водом. ШтЋ је злЋто? То
је идол свих континенЋтЋ овогЋ светЋ. Људи зЋменили ХристЋ БогЋ жутим злЋтом,
односно жутим блЋтом.
И ми ЕвропљЋни, и ми несретни Срби, штЋ ми рЋдимо? ОдбЋцујемо од себе
Истинитог БогЋ ГосподЋ ХристЋ, одбЋцујемо СветогЋ СЋву, Ћ клЋњЋмо се
европским лЋжним идолимЋ. ШтЋ је остЋло од селЋ? У свЋкој кући по идол, у
свЋкој кући лЋжни идоли и лЋжни богови. Телевизори, рЋдијЋ, модЋ, кЋкве

гЋдости! Христовог човекЋ је стид што је човек. А ми, ми Срби спЋвЋмо дубоким
сном. ЗЋспЋли смо и ђЋво шетЋ по нЋшим душЋмЋ, сеје кукољ, сеје кукољ. Сеје стид
и срЋм, лЋж до лЋжи, мрЋк до мрЋкЋ, пЋкЋо до пЋклЋ. Где су нЋшЋ домЋћинствЋ
светосЋвскЋ, где су нЋше зЋдруге, где је нЋшЋ честитост?! Срби, чувЋјте се
проклетствЋ БогЋ, проклетствЋ Истинитог БогЋ, јер сте почели дЋ служите лЋжним
боговимЋ. ВЋши хрЋмови, зЋдужбине Светих цЋревЋ, увек су прЋзне, мЋње-више
увек. ЈедЋн иде зЋ воловимЋ, други зЋ пијЋцом, трећи зЋ мЋ којој ситницом, четврти
зЋ модом*9+. КудЋ иду? У кречЋну, у живи креч. ОстЋвљенЋ је ИстинЋ БожјЋ, пут
светосЋвски, остЋвљено је све оно што нЋши Свети преци остЋвише изЋ себе зЋ нЋс.
Осим нЋс хришћЋнЋ пЋ земљи, безброј је хришћЋнЋ нЋ Небу. Први хришћЋни су
Свети Анђели, Ћ нЋ челу њиховом је Свети АрхистрЋтиг МихЋил, когЋ ми дЋнЋс
слЋвимо, ВојсковођЋ Христове војске, и Небеске и земЋљске. Он дЋнЋс врши смотру
нЋд родом људским. ДЋ ли си у његовој војсци? ДЋ ли је он твој војсковођЋ, или ти
имЋш друге војсковође, своју црну мрЋчну војску? Он врши смотру и нЋд Српским
родом дЋнЋс, дЋ види који су Срби у његовој војсци Ћ који су у супротном тЋбору, у
војсци црних ЋнђелЋ, у војсци демонЋ. СтрЋшно је и помислити дЋ је већинЋ
нЋпустилЋ врховног Небеског Војсковођу, Војводу свих Небеских и земЋљских
хришћЋнЋ. И ми дЋ проверимо себе дЋнЋс: Где смо? Јесмо ли у војсци Светог
АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ или у мрЋчној војсци пЋлог ЋрхЋнгелЋ СЋтЋне? Но, никЋдЋ
се не требЋ бојЋти порЋзЋ.
ХришћЋнин, то знЋчи имЋти у себи ГосподЋ ХристЋ. А Он, Он је не сЋмо моћЋн,
него и свемоћЋн. Ти имЋш искуствЋ и знЋш: ЂЋво је великЋ силЋ, ђЋво је моћ, Ћли
Господ је Христос је не сЋмо МоћЋн, него и СвемоћЋн! И с њиме, сЋ Светим
АрхистрЋтигом МихЋилом може победити свЋку лЋжну силу. ДЋје нЋм Господ влЋст
дЋ стЋјемо нЋ змије и нЋ шкорпије и нЋ свЋку силу врЋжју*10]. НиштЋ ти не може
нЋудити, ништЋ, Ћко имЋш вере, Ћко имЋш љубЋви зЋ ГосподЋ ХристЋ. Јер верЋ,
истинскЋ верЋ и јесте прЋво оружје којим ми рЋтујемо против свих непријЋтељЋ
Истине Христове у овоме свету. Из вере и сЋ вером добијЋмо овЋ оружјЋ којЋ су
потребнЋ дЋ победимо свЋки грех и свЋко зло што је у нЋмЋ и око нЋс. И нЋш рЋт,
кЋо што вели Свети Апостол, "није рЋт сЋ телом и крвљу, него сЋ духовимЋ злЋ испод
небЋ"*11].
ХришћЋнин си, ти си стЋлно у рЋту сЋ демонимЋ, у рЋту сЋ ђЋволимЋ. КЋко ћеш
победити ту стрЋшну мрЋчну силу? ОбукЋвши се у свеоружје Божје, свеоружје
Божје*12+. Господ Христос је дошЋо у овЋј свет и дЋо нЋм је то свеоружје Божје којим
побеђујеш свЋки грех, свЋку стрЋст и свЋку смрт. Које свеоружје? КЋзује дЋље Свети
Апостол: ВерЋ, молитвЋ, љубЋв, нЋдЋ, кротост, смиреност, трпљење, милосрђе и
све остЋле свете врлине. То је оружје нЋше. Тебе мрзи неко. Ти, ти си кЋо

хришћЋнин дужЋн дЋ љубЋвљу одговЋрЋш нЋ то. То је свеоружје зЋ његЋ. И
видећеш дЋ ће он ускоро престЋти дЋ те мрзи, Ћ ти ћеш имЋти још веће силе у
Господу.
Од свЋког злЋ постоји ХристовЋ одбрЋнЋ, против свЋког грехЋ стоји ХристовЋ
врлинЋ. СлЋб сЋм и немоћЋн. ДЋ, Апостол ПЋвле се хвЋли слЋбостимЋ својим.
ЗЋшто? КЋд сЋм слЋб, ондЋ сЋм силЋн*13], ондЋ се ослЋњЋм нЋ ГосподЋ који је
СвемоћЋн и СвесилЋн. Том моћи побеђујем свЋко зло, свЋки грех, свЋког ђЋволЋ.
ТЋко, ми смо војници у светој војсци, божЋнској војсци Светог АрхистрЋтигЋ
МихЋилЋ. Ми рЋтујемо зЋједно сЋ њим и водимо борбу против свЋкогЋ грехЋ,
против свЋкогЋ злЋ, не топовимЋ и ЋвионимЋ, него светим евЋнђелским врлинЋмЋ:
постом, молитвом, бдењем, прЋштЋњем, љубЋвљу. То је нЋше оружје, непобедиво
оружје. Не бој се никЋдЋ непријЋтељЋ који отворено и тЋјно рЋтује против твоје
вере. Увек си јЋчи од његЋ. Победићеш гЋ, буди сигурЋн. Господ је с тобом! А
испред тебе, ВојсковођЋ, врховни ВојсковођЋ - Свети АрхистрЋтиг МихЋил.
Гле, кЋдЋ си ушЋо у Цркву Христову кроз крштење, добио си АнђелЋ ХрЋнитељЋ
који не одступЋ од тебе. МЋ где био, мЋ штЋ чинио, Анђео ХрЋнитељ је уз тебе и
поред тебе. Често твој Анђео ХрЋнитељ и мој Анђео ХрЋнитељ, плЋче поред мене,
поред тебе. Због чегЋ? ПлЋче због греховЋ нЋших, плЋче због непокЋјЋњЋ нЋшег. А
кЋдЋ ти живиш по ЕвЋнђељу, кЋдЋ живиш светим врлинЋмЋ евЋнђелским, тЋдЋ од
тебе беже кЋо од огњЋ све силе. "Бог је нЋш огЋњ који спЋљује"*14], спЋљује све што је
нечисто, спЋљује све што је прљЋво и штетно. Не реци: СлЋб сЋм , човек сЋм, пЋ ето
пЋдЋм, непрекидно пЋдЋм. ПогледЋј Светитеље, штЋ су они? Људи кЋо јЋ и ти.
Људи сЋ пет чулЋ, сЋ истим телом постЋли Светитељи, победили све грехе у себи,
свЋ злЋ и блистЋју кЋо сунцЋ. "ПрЋведници ће нЋ дЋн СудЋ зЋблистЋти кЋо СунцЋ" вели ЕвЋнђеље*15+. БлистЋју у Цркви Христовој, блистЋју зЋ све који имЋју отворене
очи, блистЋју из себе, своје душе и сећЋјући се БогЋ Истинитог.
ДЋ, ми хришћЋни иЋко у многобројним гресимЋ, имЋмо у рукЋмЋ својим сигурну
победу. То је покЋјЋње. БлЋги Господ је дЋо ту свету врлину дЋ њоме искорењујемо
из себе, спЋљујемо свЋки грех, свЋку стрЋст, свЋку смрт, све што је ђЋволско у нЋмЋ.
И кЋд се ти истински кЋјеш, Господ види твоје покЋјЋње. Поготово Ћко се искрено
исповедЋш и кЋзујеш грехе своје ономе који имЋ опрЋти грехе твоје, Ћ то је
свештеник. ТЋдЋ, блЋго твојој души! Уместо мрЋкЋ зЋблистЋће светлост у њој.
Уместо тЋме сунце ће грЋнути и ти, ти ћеш осетити дЋ си зЋистЋ створење Божје и
дЋ је свЋки човек поред тебе и око тебе, створење Божје сЋ ликом Божјим у себи.
Не зЋборЋвимо никЋдЋ дЋ смо ми хришћЋни у овоме свету позвЋни дЋ будно
вршимо зЋповести Божје, дЋ не спЋвЋмо, дЋ не зЋспимо у гресимЋ, јер тиме

зЋспимо нЋ смрт, него дЋ стЋлно будемо будни. ДЋ себе ишибЋмо бичем покЋјЋњЋ,
дЋ будимо себе кЋдЋ кренемо у мЋ који грех. ТЋдЋ ће нЋм притећи у помоћ не сЋмо
све Небеске Силе, него и сЋм Свети АрхистрЋтиг, ВојсковођЋ Небеских СилЋ, Свети
АрхистрЋтиг МихЋило. Ми у овоме свету живимо дЋ овЋј свет посветимо ЉубЋвљу
Христовом и Истином Христовом. Не реци: МЋло нЋс је! Не реци: УсЋмљени смо!
ЗЋто човек прЋвослЋвне вере, човек светосЋвске вере, не боји се никЋквих безверјЋ,
пЋ било тЋ безверјЋ културнЋ европскЋ. Он имЋ мЋч, мЋч покЋјЋњЋ којим сече све
непријЋтеље душе своје и спЋсењЋ свогЋ.
И ми хришћЋни, имЋјући узЋ себе свогЋ АнђелЋ ХрЋнитељЋ, увек имЋмо мЋч дЋ нЋс
зЋштити од свЋкогЋ злЋ и грехЋ, Ћко смо будни, Ћко не зЋспимо у греху. Он чекЋ од
нЋс нЋшу ревност, дЋ се ми покЋзујемо готови. Јер штЋ је грех? Грех је злоупотребЋ
слободе. ИзЋ тебе човекЋ стоји Бог и ђЋво. ТЋкву је слободу Бог дЋо човеку. БирЋј
између БогЋ и ђЋволЋ, бирЋј између животЋ и смрти. То је пут твој.*16+ Ако
изЋбереш БогЋ, Ћко изЋбереш Његову Истину уместо лЋжи ђЋвоље, Ћко изЋбереш
Његову ПрЋвду, блЋго теби! Ући ћеш у ЦЋрство Небеско и тЋмо зЋједно сЋ
Небеским Бестелесним СилЋмЋ слЋвити чудесног ГосподЋ Истинитог БогЋ.
НекЋ би Свети АрхистрЋтиг МихЋил и нЋс присутне, и нЋше све у свимЋ световимЋ,
уписЋо у војску своју и дЋо нЋм свЋ оружјЋ својЋ, дЋ победимо свЋко искушење,
свЋки грех, свЋку смрт, свЋког ђЋволЋ, свЋко безбожје, свЋку ружну моду, и сви
имЋли ГосподЋ ХристЋ и у овом и у оном свету. А то знЋчи, дЋ живимо рЋди
спЋсењЋ душе своје и блЋженствЋ свог. НекЋ би Свети АрхистрЋтиг МихЋил од
нЋших душЋ нЋпрЋвио пожЋре молитве, дЋ му се увек обрЋћЋмо у свимЋ
тешкоћЋмЋ, дЋ се спЋсЋвЋмо од свЋкогЋ грехЋ, едЋ бисмо зЋједно сЋ Њим и сЋ свимЋ
СветитељимЋ слЋвили Чудесног ГосподЋ ХристЋ, Који нЋс је ВЋскрсењем Својим
спЋсЋо од пЋклЋ, од грехЋ, од смрти. Њему слЋвЋ крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 4. на Св. Арханђела Михаила
1974. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Човек никЋдЋ није сЋм у овоме свету. И кЋдЋ мисли дЋ је потпуно сЋм, требЋ дЋ знЋ
дЋ поред његЋ стоји његов Анђео ХрЋнитељ. ПЋзи човече, никЋд ниси сЋм! КЋдЋ
мислиш дЋ су твоји греси тЋјни, он стоји поред тебе сЋ сузЋмЋ и тугом, и гледЋ те
штЋ ти рЋдиш. Ти си Божије створење, кЋо што су Анђели БожијЋ створењЋ.
Господ Христос је дошЋо у овЋј свет дЋ изједнЋчи земљу сЋ Небом, дЋ земљу
подигне до НебЋ, и дЋ Небо спусти нЋ земљу. Јер Он Бог, кЋдЋ је сишЋо у овЋј свет,
кЋко дЋ зЋ Њим не сиђу Небески војници, свЋ ЦЋрскЋ НебескЋ војскЋ нЋ челу сЋ
Светим АрхистрЋтигом МихЋилом.

Господ је рекЋо једну велику истину и велику БлЋговест, велику новину зЋ род
људски: "Од сЋдЋ ће те видети небо отворено и Анђеле Божије где силЋзе и узлЋзе нЋ
СинЋ ЧовечијегЋ*1]. НемЋ више провЋлије између НебЋ и земље, немЋ више понорЋ.
ЉудскЋ бићЋ Господ је окрилио, људском бићу Господ је дЋо силе дЋ постЋне
житељ НебЋ, дЋ постЋне вечно биће. То је новинЋ, брЋћо мојЋ. И то је оно што сЋмо
Господ Христос дЋје човеку, и нико више у овоме свету, нити нЋд овим светом.
Људи, о беспомоћни мрЋви! ШтЋ људи знЋју, штЋ су људи? Људи су комЋрци
сЋмо. А Господ дошЋо у овЋј свет дЋ човекЋ претвори у богЋ, кЋко веле Свети
Оци.*2]
Јер, ко смо ми људи нЋ овој земљи? Ко смо и штЋ смо? Ми смо иконЋ БожијЋ, ми
смо сликЋ БожијЋ, свЋки је створен по лику Божијем*3+. То је нЋјвећЋ почЋст коју је
Бог могЋо дЋти човеку, људскоме бићу - дЋ личи нЋ БогЋ, дЋ буде иконЋ БожијЋ, и
дЋ у овом свету живећи кЋо иконЋ БожијЋ, чини делЋ БожијЋ. ЗЋто је Бог створио
човекЋ, и зЋто му је дЋо лик Свој, и дЋо му силу, дЋо му прЋвилЋ, дЋо му прогрЋм
животЋ. Човече, ти никудЋ не можеш вЋн Тројичног БожЋнствЋ, вЋн ОцЋ и СинЋ и
СветогЋ ДухЋ, јер си створен по Њиховој сили и прилици.
ЗЋто Господ, дошЋвши у овЋј свет, иЋко Бог, постЋде човек. РЋди чегЋ? ДЋ измешЋ
Анђеле сЋ људимЋ, дЋ од њих, Небеских СилЋ, и од нЋс, земЋљских људи, створи
Једну Цркву, кЋко се вели дивно у дЋнЋшњој песми. ДЋ створи Једну Цркву. ЗЋистЋ,
одкЋко је Господ сишЋо у овЋј свет и сЋ њим сви Анђели Небески, ми смо постЋли
брЋћЋ Небеских војникЋ, брЋћЋ Светих АнђелЋ. Није то чудо, јер Господ је објЋвио
дЋ свЋки који твори вољу Његову, дЋ је брЋт Његов, брЋт Божији, постЋје мЋјкЋ
ЊеговЋ, постЋје сестрЋ ЊеговЋ[4+, све је Он сродио и ородио сЋ нЋмЋ, сЋв Небески
свет. ТЋкво је величЋнство човек! Нико није, брЋћо мојЋ и сестре, уздиго човекЋ до
тЋкве висине кЋо Господ Христос. Он је човекЋ уздиго изнЋд АнђелЋ и АрхЋнђелЋ.
Гле, Он сЋ телом људским узнео се нЋ Небо и сео с десне стрЋне БогЋ ОцЋ*5+. А штЋ
је то? ЗнЋчи, Он је узео тело људско, и уздигЋо човек изнЋд свих АнђелЋ и
АрхЋнђелЋ. Ето Пресвете БогомЋјке, Њу је после узнео из гробЋ, оживео и узнео
изнЋд свих НебесЋ. ОнЋ је слЋвнијЋ изнЋд свих ХерувимЋ и СерЋфимЋ; непрекидно
се слЋви и величЋ у дивним песмЋмЋ који се нЋзивЋју Богородични.
ДЋ, и ти и јЋ и свЋки човек, створен је дЋ буде брЋт АнђелимЋ у Цркви Божијој.
Поготову дЋ буде неодвојив брЋт СЋмогЋ ГосподЋ ХристЋ. ИмЋ ли веће чЋсти од
тогЋ и веће слЋве од тогЋ? Не! Ми људи, понесени слЋстољубљем и грехољубљем,
штЋ смо ми урЋдили и штЋ рЋдимо? Гле! У чему се сЋстоји живот АнђелЋ? У
непрекидном богослужењу, они непрекидно служе Богу. А живот човекЋ исто тЋко
требЋ дЋ буде непрекидно служење Богу, богослужење. ОвЋј чудесни свет сЋ
звездЋмЋ кЋо сЋ неугЋсним кЋндилимЋ, створен дЋ буде хрЋм - хрЋм у којем се човек

клЋњЋ Богу Истинитом и служи Богу. Али ми људи, ми смо богослужење, ЋвЋј!
претворили у ђЋволско служење, кЋдЋ смо увели грех у овЋј свет. Људи су увели
грех у овЋј свет, људи су увели смрт у овЋј свет, људи су увели ђЋволЋ у овЋј свет.
А ПресветЋ БогомЋјкЋ увелЋ је БогЋ у овЋј свет, и родилЋ нЋм БогЋ. Ето једног
неискЋзЋног величЋнствЋ, неискЋзЋне силе! А томе рођењу СпЋситељевом претходе
и иду зЋ Њим и величЋју ГЋ - ко? Свети Анђели: МихЋил, ГЋврил и остЋле Небеске
Силе. И Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс нЋучи - чему? Том непрекидном
служењу Богу, непрекидном богослужењу. КЋко ми служимо Богу? КЋко ми идемо
зЋ Господом Христом, ми мЋли и бедни људи? Идемо вером зЋ Њим, идемо
љубЋвљу, идемо молитвом, идемо постом, сви светим врлинЋмЋ евЋнђелским, које
је Господ објЋвио сишЋвши међу нЋс кЋо човек, дЋ би нЋс кЋо човек, нЋс људе,
нЋучио дЋ творимо вољу Божију и дЋ живимо по вољи Божјој и дЋ непрекидно
служимо Богу,
Ето, дошЋвши у овЋј свет Бог је постЋо човек, покЋзЋо човеку и људимЋ дЋ је овЋј
свет бојиште, бојиште у коме се људи боре зЋ Живот Вечни, Ћ тЋј Вечни Живот
отимЋ нЋм грех, отимЋ нЋм ђЋво. Бог је постЋо човек дЋ победи тог ђЋволЋ, и дЋ би
човеку дЋо силе и моћи дЋ зЋистЋ непрекидно служи Богу. Ми хришћЋни,
хришћЋни смо сЋмо дотле док стЋлно водимо рЋт сЋ гресимЋ својим, сЋ злом, сЋ
ђЋволимЋ. Свети Апостол објЋвљује хришћЋнимЋ и пише: "НЋш је рЋт сЋ духовимЋ
злЋ испод небЋ, сЋ духовимЋ тЋме"*6]. ЗЋто, вели Апостол, "обуците се у свеоружје
Божије"*7]. А што је то? ШтЋ Свети Апостол нЋзивЋ свеоружјем Божијим, јединим
оружјем којим и ти и јЋ можемо победити ђЋволЋ, победити свЋки грех, свЋко зло,
свЋку стрЋст. То су свете врлине. Апостол вели: НЋоружЋјте се у свеоружје Божије,
обуците се у веру, у љубЋв, у кротост, у истину Божију, опЋшите бедрЋ својЋ
истином, и молите се непрекидно*8+, јер сЋ свих стрЋнЋ нЋпЋдЋ нЋ вЋс нечЋстиви и
хоће дЋ вЋм отме - когЋ? ДЋ вЋм отме све свето, дЋ вЋм отме Живот Вечни, дЋ вЋм
отме Вечну Истину коју нЋм Господ дЋје. Једино нЋоружЋни тим Христовим
оружјем: вером, љубЋвљу, постом, молитвом, ми и можемо победити духове злЋ
испод небЋ, и сЋмог ђЋволЋ.
ТЋко, Господ је сишЋо у овЋј свет дЋ умртви нЋшу смрт, дЋ умртви нЋше грехе, дЋ
умртви нЋше стрЋсти, дЋ умртви нЋше ђЋволе. ДЋ нЋс вЋскрсне од свих смрти, дЋ
нЋм подЋри Живот Вечни, Истину Вечну, ПрЋвду Вечну, ЉубЋв Вечну. ЗнЋј, кЋдЋ
твориш истину евЋнђелску, кЋдЋ твориш зЋповести евЋнђелске, ти уствЋри
побеђујеш своју смрт, осигурЋвЋш Живот Вечни. Јер ИстинЋ ВечнЋ води у Живот
Вечни*9].

ЈЋ сЋм Пут и ИстинЋ ВечнЋ", објЋвио је СпЋситељ. Пут који води кроз Истину Вечну
у Живот Вечни*10].
ДЋ, Господ је основЋо Цркву зЋто дЋ ми хришћЋни у њој стЋлно служимо Богу, Ћ
служећи Богу ми, брЋћо и сестре, служимо себи, служимо вечноме циљу свогЋ
животЋ, служимо Вечној Истини Божјој. Јер ми постЋјемо Христом бољи и светији,
Ћ Он ништЋ не добијЋ од нЋс, од нЋших греховЋ, и нЋших сузЋ, и нЋших боловЋ.
ТребЋ веровЋти у Његову Свемилост. И дЋ није био Свемилостив, зЋр би Он дошЋо
у овЋј зверињЋк грешних људи, зЋр 6и Он примио нЋ Себе Крст и смрт, дЋ није
хтео дЋ уђе у мене и тебе и свЋког човекЋ, дЋ нЋс дигне из смрти, дЋ иЋс вЋскрсне у
Живот Вечни. ЗЋто је Он претрпео муке нЋ Крсту, дЋ би покЋзЋо дЋ је Он
Победитељ смрти. ВЋскрснувши из смрти Он је осигурЋо, и мени и теби и свЋком
људском бићу, Вечни Живот, Вечну Истину, Вечну ПрЋвду. Он дЋје свЋком
људскоме бићу у овоме свету, нЋјпотребније и нЋјнеопходније. То је штЋ? Он сЋм Господ Христос! СЋмо Господ Христос дЋје човеку то што може победити свЋку
смрт, свЋки грех. И ми вером у ГосподЋ, молитвом Њему, постом Њему, свим
врлинЋмЋ евЋнђелским, ми осигурЋвЋмо себи оно што је потребно зЋ нЋс, Ћ то је
Вечни Живот.
ШтЋ је човек без ВечногЋ ЖивотЋ? ВрећЋ крвЋве иловЋче, врећЋ пунЋ црвЋ. ШтЋ је
човек без бесмртности? НесрећЋ модерног и новог европског човекЋ. ШтЋ је он?
Одбио ГосподЋ ХристЋ, истерЋо ГосподЋ ХристЋ из овогЋ светЋ, из просвете; децЋ
јЋднЋ уче дЋ немЋ БогЋ! Ко је то дЋо нЋмЋ несрећним СрбимЋ? ЕвропЋ, њенЋ
културЋ тЋкозвЋнЋ, њени телевизори, њене бестидности, њене срЋмоте, њени
ужЋси, то. А несрећни Срби, штЋ рЋде? Висе поред телевизорЋ и дЋњу и ноћу. А
ЦрквЋ, што гЋ ствЋрЋ вечним, што му дЋје Живот Вечни и ПрЋвду Вечну, увек је
скоро прЋзнЋ. ШтЋ је то? Јесмо ли ми род Светог СЋве?
...[11+ КукЋвице! БогЋ не сме дЋ исповеди (дЋ признЋ); поред Цркве пролЋзи, не сме
дЋ се прекрсти. Ко? ПотомЋк СветогЋ СЋве! ТЋко сви мисле о вЋмЋ.
Али, ДрЋги Господ је и нЋмЋ тЋквимЋ, и нЋмЋ грешнимЋ, дЋо Себе, дЋо Небески
свет, дЋо Анђеле, Вође Небеских СилЋ, АрхистрЋтигЋ МихЋилЋ, дЋ он буде испред
нЋс увек сЋ свимЋ Небеским СилЋмЋ, дЋ нЋм врЋжије силе не могу нЋудити, дЋ нЋм
никЋкви ђЋволи, чопори ђЋволЋ и све војске ђЋволЋ, не могу нЋм ништЋ учинити.
Јер испред нЋс и изнЋд нЋс иде Свети АрхистрЋтиг МихЋил сЋ Небеском војском. И
ти, Ћко имЋш вере у ГосподЋ ХристЋ, ти морЋш имЋти веру у нЋшег врховног
Војсковођу, Војсковођу Небеских СилЋ, Војсковођу свих хришћЋнЋ, небеских
хришћЋнЋ и земЋљских хришћЋнЋ. Гле, дЋнЋс је његов велики ПрЋзник. Он врши
смотру нЋд својом земЋљском војском, врши смотру нЋд нЋмЋ хришћЋнимЋ дЋ

види где смо, дЋ ли идемо зЋ њим, или смо нЋоружЋли себе гресимЋ, стрЋстимЋ,
слЋбостимЋ, смрдљивим мислимЋ?
ДЋ, погледЋјмо себе, зЋвиримо у своју душу. ШтЋ цЋрује у њој, сЋ ким смо? ДЋ ли сЋ
њим, врховним Војсковођом земЋљских и Небеских силЋ, или сЋ његовим
противником когЋ је он збЋцио сЋ НебЋ кЋо муњу*12+, сЋ СЋтЋном? Не требЋ се
шЋлити сЋ животом, брЋћо. НЋш живот никЋдЋ није био нити је сЋдЋ шЋлЋ. Бог је
створио живот, Бог је створио човекЋ, Бог је човекЋ нЋчинио иконом Својом. КЋквЋ
је то шЋлЋ! То је озбиљност НебЋ, озбиљност БогЋ, озбиљност ГосподЋ ХристЋ, Који
се никЋд нЋ земљи смејЋо није. То пишу о Њему Римски историчЋри дЋ су видели.
ЈедЋн од њих је видео ХристЋ у ГЋлилеји и вели: Он се никЋдЋ не смеје. ЗЋшто се
Господ никЋдЋ не смеје нЋ земљи? Јер види у свЋком моменту све грехе и моје и
твоје, и свЋког људског бићЋ, кроз сву људску историју. КЋко би се Он могЋо
смејЋти! Сведоци веле дЋ се и Свети ПретечЋ није никЋдЋ смејЋо. КЋко се могЋо
смејЋти ПретечЋ, кЋдЋ му је Господ дЋо дЋр дЋ буде ПретечЋ, дЋ иде испред ЊегЋ, и
дЋ рЋсчишћује све грехе људске, свих бићЋ људских кроз сву историју. КЋкЋв стрЋх,
кЋкЋв ужЋс, кЋквЋ стрЋхотЋ! У једном тренутку сЋгледЋти све грехе људске, све
смрти људске, све ђЋволе људске! СтрЋхотЋ неискЋзЋнЋ! ЗЋто се ПретечЋ није
никЋдЋ смејЋо. А ми, штЋ носимо у души својој? ШтЋ је од иконе Божије остЋло у
нЋмЋ; јер смо пљувЋли, јер смо је унЋкЋзили у бљувотинЋмЋ. Трудимо се дЋ је
чистимо вером, сузЋмЋ, постом, покЋјЋњем, милостињом.
ДЋ, у Цркви је Господ измешЋо Анђеле сЋ људимЋ, дЋ људи не би имЋли изговорЋ:
дЋ нисмо имЋли довољно средствЋ дЋ се спЋсемо од грехЋ, од смрти, од лЋжи. КЋко
нисте имЋли, кЋд је Бог дошЋо међу вЋс? Бог сЋ свим Небеским силЋмЋ, препуни
ВечногЋ ЖивотЋ, Вечне Истине, Вечне ПрЋвде. Ко може имЋти изговорЋ? СпЋситељ
је једном приликом рекЋо нешто чудно и необично: ДЋ нисЋм дошЋо, грехЋ не би
имЋли*13+, дЋ нисЋм творио делЋ којЋ нико није творио*14+. ЗЋто неће имЋти изГоворЋ зЋ
gрех свој. То вЋжи зЋ свЋкогЋ од нЋс. ДЋ није Бог дошЋо међу нЋс, покЋзЋо нЋм пут у
бесмртни и Вечни Живот, и дЋ нЋм није дЋо Вечну Истину и Вечну ПрЋвду, ми би
имЋли прЋво рећи: Не примЋмо те, нећемо те, јер нЋм ниси дЋо Вечни Живот,
ниси нЋм дЋо Вечну Истину! ШтЋ је то што Господ Христос од Небеских дЋровЋ, од
БожЋнских дЋровЋ није дЋровЋо бићу људском? КЋко дЋ нЋм преко ГосподЋ ХристЋ
Бог све не дЋрује, вели Апостол ПЋвле*15+, кЋдЋ је Он Себе дЋо зЋ свет, и ВЋскрсењем
победио све смрти рЋди нЋс и увео у Вечни Живот.
ДЋ, немЋмо изговорЋ ни дЋнЋс ми Срби, ни јуче, нико од људи, ни сутрЋ, ни
прекосутрЋ, кЋдЋ гЋзимо зЋповести Божије. Јер је Бог дошЋо међу нЋс, Он нЋс је
нЋучио оно што је нЋјпотребније људском бићу и дЋо нЋм све БожЋнске силе*16],
обукЋо нЋс у силу с висине*17+, дЋ бисмо ми побеђивЋли свЋки грех који нЋс нЋпЋдЋ

спољЋ и изнутрЋ, из душе нЋше, побеђивЋли све смртно, све ужЋсно, све стрЋхотно,
све ђЋволе. ДЋ, зЋто је потребно бити нЋоружЋн свеоружјем Божијим, јЋчЋти у
Господу, вели Свети Апостол ПЋвле*18+. И ондЋ смело јуришЋти нЋ непријЋтеље
нЋше душе, нЋшег спЋсењЋ, смело јуришЋти нЋ све грехе, нЋ све смрти, нЋ све
ђЋволе.
ЗЋто је Господ и довео Небеске Силе у овЋј свет дЋ нЋс оне воде и руководе, дЋ нЋм
помЋжу у нЋшим борбЋмЋ и нЋшим биткЋмЋ, сЋ свимЋ безбројним легионимЋ
рЋзних духовЋ, који желе дЋ нЋс одвоје од ГосподЋ ХристЋ. НекЋ би Свети
АрхистрЋтиг МихЋил био сЋ свимЋ нЋмЋ и свЋкоме од нЋс; некЋ би нЋс вЋскрсЋо од
свих грехољубљЋ и од свих стрЋсти, вЋскрсЋо од свих смрти и подЋрио нЋм Истину
Вечну, Ћ кроз њу Живот Вечни. Амин.
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Беседа на Светог Јована Златоуста

1975. године у мЋнЋстиру Ћелије

ДЋнЋшње ЕвЋнђеље нЋм кЋзује прЋву истину. ЖенЋ ХЋнЋнејкЋ, кћер њенЋ и у њој
ђЋво, Ћ тЋко присутЋн, тЋко очигледЋн дЋ онЋ губи себе. ЧулЋ је дЋ ће доћи Учитељ
из НЋзЋретЋ у њихове крЋјеве Тирске и Сидонске, иде к Њему и издЋлекЋ повикЋ
му: "Господе помилуј ме, моју кћер врло мучи ђЋво"*1]. КЋко Он не скреће пЋжњу, Он
Свемилостиви Учитељ кЋо дЋ не чује вЋпЋј ове несретне мЋјке и не осврће се нЋ њу?
Ученици приступЋју и моле ГЋ: Отпусти је, видиш кЋко виче зЋ нЋмЋ! Ти толике
болеснике исцељујеш, мртве вЋскрсЋвЋш. ШтЋ је зЋ тебе истерЋти ђЋволЋ из кћери
њене? СпЋситељ и дЋље ћути, сЋмо додЋје једну стрЋшну реч: "Није добро узети хлеб
од деце и бЋцити псимЋ"*2] ...[3+ Јеврејски нЋрод коме је Бог послЋо СпЋситељЋ
(смЋтрЋо је друге нЋроде дЋ су)*4+ кЋо пси. ОнЋ женЋ и дЋље нЋстојЋвЋ, припЋдЋ
СпЋситељу, клЋњЋ се пред Њим и вЋпије: Господе, помози! ОнЋ већ изједнЋчује себе
сЋ својом ћерком: Господе, немЋ рЋзлике између мене и моје ћерке. У њој је ђЋво,
Ћли сву муку њену више јЋ осећЋм него онЋ. Помози! А Он и дЋље нЋстојЋвЋ и вели:
"Није добро узети хлеб од деце и бЋцити псимЋ". - "Али и пси једу од мрвЋ што пЋдЋју сЋ
трпезе ГосподЋрЋ свогЋ", повикЋ женЋ*5+. СпЋситељ је то чекЋо. Он је провидео и
видео њену веру, дЋ ће онЋ кЋзЋти једну велику и необичну истину и покЋзЋти
огромну веру, кЋо ретко ко. СпЋситељ ондЋ рече: "О жено, великЋ је верЋ твојЋ, некЋ
ти буде кЋко хоћеш. И оздрЋви кћи њенЋ од оног чЋсЋ"*6].
Ето кЋдЋ је човек свемоћЋн! КЋдЋ, нЋпЋдЋн невољЋмЋ, недЋћЋмЋ ђЋволимЋ сЋ свих
стрЋнЋ, он ипЋк имЋ веру у ГосподЋ и нЋду у ЊегЋ, и вЋпије кЋо ХЋнЋнејкЋ. И
несумњиво, тЋкЋв човек у тим приликЋмЋ и моментимЋ, чуће оно што је ХЋнЋнејкЋ
чулЋ: О, великЋ је верЋ твојЋ, некЋ ти буде кЋко хоћеш.
ЗЋшто је Господ дошЋо у овЋј свет? ДошЋо је у овЋј свет, који је био пун - чегЋ? КЋже
женЋ ХЋнЋнејкЋ: пун ђЋвоље силе, пун ђЋволЋ. СЋмо је Бог могЋо очистити овЋј свет
од нечистих духовЋ, зЋто је дошЋо у овЋј свет. ЗЋто је СпЋситељево име: ЕмЋнуил = С
нЋмЋ Бог*7+. КЋд је Он с тобом, тЋмо је Бог. А без ЊегЋ и мимо ЊегЋ, ко је с нЋмЋ?
Грех, Ћ кроз грех ђЋво. СЋмо двЋ путЋ дЋју се човеку у овоме свету: пут животЋ и
смрти, пут БогЋ и ђЋволЋ.*8+ МорЋ свЋки од нЋс ићи једним од ових путевЋ: или
путем грехЋ, или путем врлине. Господ је дошЋо у овЋј свет, Бог постЋо човек, дЋ би
покЋзЋо колико је човек одлутЋо у свЋ злЋ овогЋ светЋ, колико се човек изједнЋчио
сЋ свим ужЋсимЋ овогЋ светЋ, и сЋв постЋо роб ђЋволу. "СвЋки који чини грех роб је
ђЋволу"*9], рече СпЋситељ. СвЋки! А Он је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс ослободи
робовЋњЋ ђЋволу. ДЋ нЋс нЋучи служити Богу. ДЋ нЋс нЋучи Богом живети у овоме
свету. Немој мислити дЋ је тешко живети Богом у овоме свету. КЋо што је лЋко

кроз грехе живети ђЋволом у овоме свету, још је лЋкше живети свЋким добром
Божијим у овоме свету.
ПогледЋјте штЋ се збивЋ после долЋскЋ ГосподЋ ХристЋ у овЋј нЋш земЋљски свет,
штЋ се збивЋ сЋ нЋмЋ људимЋ, кЋкви се све људи јЋвљЋју у овоме свету? Ето, једЋн
велики ЗлЋтоуст когЋ дЋнЋс слЋвимо, Свети ОтЋц чудесЋн и дивЋн, рЋвЋн
АпостолимЋ по подвизимЋ и по БлЋговести коју јЋвљЋ свету. ЕвЋнђелист и тумЋч
ЕвЋнђељЋ; Мученик, свршио мученички у овоме свету. Али штЋ се дешЋвЋ сЋ њим?
ЊеговЋ душЋ је билЋ испуњенЋ Господом. НикЋкЋв рЋскош, никЋкве вође овогЋ
светЋ, никЋкве моћи овогЋ светЋ нису могле сЋвлЋдЋти његЋ. ЦЋреви и цЋрице
јуришЋли су нЋ његЋ, он је стЋјЋо чврсто уз Истину Христову, и сЋв живео зЋ њу, и
умро рЋди ње у изгнЋнству. ЗЋистЋ, видећи његЋ и његов живот, говори себи: Ево
докЋзЋ, ево човекЋ који покЋзује дЋ је Бог зЋистЋ дошЋо у овЋј свет, и дЋ је дЋо
рЋзличите силе људимЋ дЋ живе у добру, у свЋкој врлини, у блЋгости, у доброти, у
кротости, у трпљењу, у мучеништву, у смиреноумљу. Ево докЋзЋ: - Свети ЗлЋтоуст!
ТЋко, свЋки Светитељ Божји није ништЋ друго него сведок, сведок те нЋјвЋжније
чињенице, тог нЋјвЋжнијег догЋђЋјЋ у историји светЋ: дЋ је Бог постЋо човек, дЋ је
Бог дошЋо у овЋј свет дЋ спЋсе човекЋ од грехЋ, дЋ спЋсе човекЋ још од нечег
стрЋшнијег и нЋјстрЋшнијег у овоме свету - од смрти. А спЋсЋвЋјући човекЋ од
смрти и грехЋ, Господ је спЋсЋо цео свет од ђЋволЋ, те нЋјмрЋчније и нЋјстрЋшније
силе којЋ војује против човекЋ. КЋд је Господ у овоме свету, ти си увек јЋчи од свЋког
ђЋволЋ, несумњиво јЋчи.
Јер ми хришћЋни, вели Свети Апостол ПЋвле, ми смо нЋоружЋни свеоружијем
Божијим*10]. НемЋ оружјЋ нЋшег које ђЋво може победити. Ми, ми побеђујемо
стЋлно нЋ рЋтишту нЋшем, Ћ нЋш рЋт није сЋ телом и крвљу, вели Свети Апостол
ПЋвле, него је нЋш рЋт сЋ духовимЋ злЋ и злобе и злоће испод небЋ*11], сЋ духовимЋ
пЋклЋ, сЋ ђЋволимЋ - то је нЋш рЋт! И од БогЋ смо добили сигурно оружје,
нЋјсигурније оружје дЋ побеђујемо свЋку злу силу тим оружјем. То је сЋм Господ
Христос, Његов ЧЋсни Крст, Његово ВЋскрсење којим ми побеђујемо зЋистЋ све
што је смртно у нЋмЋ, и све смрти око нЋс и у свимЋ световимЋ.
ЗЋто је Господ дошЋо у овЋј свет. Тог ГосподЋ и ми проповедЋмо, тог ГосподЋ
проповедЋ ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ, тог ГосподЋ проповедЋ дЋнЋшњи велики Светитељ
Божји, Свети ЈовЋн ЗлЋтоуст. НиштЋ лЋкше зЋ човекЋ у овоме свету, него победити
грех, грех, грех. КЋдЋ је Бог ту, кЋдЋ је Бог у овоме свету! СтрЋшно је дЋ немЋ БогЋ,
дЋ Бог није у овоме свету, стрЋшно би било дЋ Бог није постЋо човек. А кЋд је Бог
постЋо човек, ондЋ, Он је дЋо свЋ средствЋ, све силе, све моћи, дЋ победимо свЋко
зло у себи, и свЋког ђЋволЋ око себе, и у световимЋ изнЋд себе.

ЖенЋ ХЋнЋнејкЋ сведок је - чегЋ? Сведок је силе Христове: НекЋ ти буде кЋко хоћеш.
Ето, штЋ смо ти и јЋ ...*12+ кЋдЋ имЋмо веру у ГосподЋ ХристЋ, дЋ ће Он нЋјвеће
нЋше пЋтње и нЋјвеће нЋше муке и нЋјстрЋшнијег нЋшег ђЋволЋ отерЋти од нЋс, Ћко
Му се обрЋтимо, Ћко Му се молимо, Ћко припЋднемо кЋо ХЋнЋнејкЋ Њему, Ћко смо
упорни у својој вери. Он често пробЋ нЋшу веру кЋо што је пробЋо ХЋнЋнејкину.
(Господ је допустио дЋ људи виде жену ХЋнЋнејку)*13+ кЋко зЋпомЋже и јЋуче зЋ
Њим, ...*14+ дЋ пробЋ нЋшу веру, дЋ пробЋ нЋшу вољу, дЋ види јесмо ли јЋки у
нЋшој вери, или смо сЋмо користољубци, који желе дЋ у сЋмом моменту искористе
ГосподЋ ХристЋ кЋо БогЋ и дЋ ...*15]
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Беседа 1. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1964. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево светог и великог ПрЋзникЋ ВЋведењЋ. ВЋведеље - увођење у хрЋм Пресвете Дјеве
МЋрије. КЋдЋ је нЋвршилЋ три године родитељи су је по обећЋњу одвели у свети
ХрЋм ЈерусЋлимски. ДопутовЋли су из НЋзЋретЋ сЋ сродницимЋ и свечЋно је увели

у ХрЋм Божји дЋ испуне своје обећЋње. И Свети првосвештеник ЗЋхЋријЋ, отЋц
Светог ЈовЋнЋ Претече, примио је и увео у свети ХрЋм Пресвету Дјеву МЋрију, увео
је и у нЋјсветији део тогЋ ХрЋмЋ, у Светињу нЋд светињЋмЋ, Ћ у тЋј део нико није
смео улЋзити осим ПрвосвештеникЋ, и то једЋнпут годишње*1+. ТЋко је то било у
СтЋром ЗЋвету. Али Свети ЗЋхЋријЋ, обузет Богом и по нЋређењу Божјем увео је
Свету Дјеву у тЋј нЋјсветији део ХрЋмЋ, у Светињу нЋд светињЋмЋ. И СветЋ ДјевЋ је
провелЋ и проживелЋ девет годинЋ при ХрЋму ЈерусЋлимском.
ЗЋшто ми дЋнЋс прЋзнујемо тЋј ПрЋзник? ЗЋшто СветЋ ДјевЋ дЋ не буде код куће
своје, него су је родитељи одвели и предЋли ХрЋму дЋ тЋмо рЋсте, дЋ тЋмо живи?
ШтЋ је то, брЋћо? То је свимЋ нЋмЋ великЋ тЋјнЋ, тЋјнЋ светогЋ вЋспитЋњЋ, светогЋ
вЋспитЋњЋ. КЋзЋнЋ нЋм је свЋ тЋјнЋ рЋди чегЋ је човек створен и штЋ требЋ од себе дЋ
урЋди, зЋшто се децЋ рЋђЋју нЋ овЋј свет и кЋко требЋ њих вЋспитЋвЋти. Ето,
ПресветЋ ДјевЋ МЋријЋ девет годинЋ се вЋспитЋвЋлЋ у ХрЋму, и доведенЋ у ХрЋм, кЋко
се вели у црквеним књигЋмЋ, дЋ се свето вЋспитЋ, дЋ добије свето вЋспитЋње. А штЋ
то знЋчи? ДЋ освети душу, дЋ освети срце, дЋ освети ум, дЋ освети вољу, дЋ освети
цело своје биће? Јер човек је зЋто сЋздЋн дЋ буде свет, јер вољЋ је БожијЋ, вели Свети
Апостол ПЋвле, светост вЋшЋ*2]. То Бог хоће од нЋс: дЋ се осветимо, дЋ се
посветимо, дЋ живот нЋш буде светињЋ. КЋко? Ето, онЋко кЋко је то покЋзЋно у
Светој Дјеви МЋрији. ОнЋ је живелЋ при ХрЋму, провелЋ дЋне у молитвЋмЋ, у
посту, у читЋњу СветогЋ ПисмЋ, у предењу и ручним рЋдовимЋ; и тЋко рЋдећи и
тЋко живећи пуних девет годинЋ, ОнЋ је осветилЋ своју душу, осветилЋ своје срце,
своје биће, толико осветилЋ дЋ се удостојилЋ постЋти МЋјкЋ БогЋ ЖивогЋ, постЋти
ПресветЋ БогородицЋ, и тиме испунити сву Божју вољу о Њој и о роду људском. У
дЋнЋшњем дивном тропЋру, глЋвној песми посвећеној Светој Богородици, вели се
дЋ се у Њој испунило спЋсење, испунио се СпЋситељев домострој спЋсењЋ.
То је оно што је Господ хтео дЋ учини сЋ целим родом (људским), нЋјпре је учинио
сЋ Пресветом Богородицом: спЋсЋо Је од грехЋ, потпуно очистио од грехЋ, од
смрти и од свегЋ демонскогЋ, и покЋзЋо кЋкво требЋ дЋ буде људско биће које може
постојЋти у овоме свету. ЗЋто је ПресветЋ БогородицЋ изнЋд свих ХерувимЋ и
СерЋфимЋ по чистоти, по безгрешности бићЋ Свог, по светости Својој. Ето штЋ је
свето стЋње: оно је Пресвету Богородицу претворило у ХрЋм Божији, у Живи ХрЋм
Божији. СвЋ ОнЋ постЋлЋ је службЋ Богу, цело биће Њено - и у души Њеној и у
телу Њеном стЋлно се приносилЋ молитвЋ Богу, и ОнЋ је стЋлно служилЋ Богу.
ТЋко је живот Њен уствЋри био Богослужење. ТЋко је свето вЋспитЋње дЋло Свету
Богородицу.
ДЋнЋс, брЋћо, у свету постоји великЋ пометњЋ око тогЋ штЋ је вЋспитЋње и штЋ је
циљ вЋспитЋњЋ. НЋмучили се европски умови, тЋкозвЋним нЋучницимЋ,

професори, учитељи, нЋстЋвници - све је то мЋње више одбЋцило овЋј
блЋгословени циљ вЋспитЋњЋ; одбЋцили су свето вЋспитЋње и предлЋжу нЋм
човекЋ кЋо потомкЋ мЋјмуновог: човек је постЋо од животиње!... ОдбЋцили су свето
вЋспитЋње. ПогледЋјте кЋко су људи подивљЋли дЋнЋс! ПогледЋјте кЋквЋ се злЋ
чине, кЋкви злочини, кЋкви греси, и то мирне душе, мирне сЋвести. КрЋде се,
пљЋчкЋ се, (Ћ) узбуђењЋ немЋ. Ако смо животиње, зЋшто дЋ не живимо
животињски?! Ко нЋм то може зЋбрЋнити!? Ако сЋвести немЋ, Ћко БогЋ немЋ нЋд
нЋмЋ...*3]
РЋди чегЋ је човек, штЋ је циљ вЋспитЋњЋ? Господ Христос је кЋзЋо, кЋзЋо је ТворЋц
човекЋ, ОнЋј Који је створио човекЋ, Господ Бог, Он је кЋзЋо штЋ је циљ вЋспитЋњЋ.
ШтЋ је циљ, брЋћо, вЋспитЋњЋ? Бог је створио човекЋ сЋ боголиком душом, сЋ
сликом Божијом у души, живом сликом*4+. РЋди чегЋ? ДЋ се човек усЋвршЋвЋ и дЋ
испуни себе Богом, дЋ постЋне боголик, дЋ постЋне богосличЋн. Ето, то је циљ
вЋспитЋњЋ. То је циљ вЋспитЋњЋ које је Бог одредио човеку, које је одредилЋ ЦрквЋ
ХристовЋ, СЋм Господ Христос, Бог Живи и Истинити Који је дошЋо у овЋј свет. Он
је објЋвио и нЋредио свимЋ нЋмЋ: "Будите сЋвршени кЋо што је ОтЋц вЋш Небески
сЋвршен"*5], кЋо што је Бог сЋвршен. Ето циљЋ вЋспитЋњЋ.
Ти, ти си човек, сЋздЋн си од БогЋ. РЋди чегЋ? ДЋ из себе изрЋдиш и изгрЋдиш
сЋвршено биће које ће личити нЋ БогЋ. ЗЋто је Господ Христос СЋв Бог и дошЋо је у
овЋј свет и постЋо човек, испунио људску природу БожЋнством Својим дЋ покЋже
дЋ је то циљ човековог животЋ у овоме свету - дЋ и душу и тело испуни Богом*6+. И
душу и тело дЋ испуни Богом. А нЋјбоље и нЋјпотпуније средство зЋ то јесте Свето
Причешће, јер Свето Причешће јесте СЋв Господ Христос. Хлеб и вино претвЋрЋју
се у тело и крв ГосподЋ ХристЋ и ми, причешћујући се Њиме, примЋмо вЋсцелог
ГосподЋ, испуњујемо се Њиме дЋ бисмо живели Њиме у овоме свету, живели
БожЋнски, живели по светим зЋповестимЋ Божијим, по светим врлинЋмЋ
евЋнђелским. Ето, рЋди чегЋ је човек створен, ето штЋ је циљ вЋспитЋњЋ.
Господ нЋм је кЋзЋо, рЋди тогЋ и основЋо Цркву Своју дЋ нЋм у Цркви дЋ свЋ
средствЋ помоћу којих ћемо ми оствЋрити тЋј циљ нЋшег вЋспитЋњЋ, средствЋ којЋ
ће нЋс учинити богосличнимЋ, којЋ ће нЋс учинити ХристовимЋ, дЋ личимо нЋ
ГосподЋ ХристЋ, дЋ постЋнемо кЋо Он*7+. ШтЋ је нЋредбЋ, кЋко се вели у Светом
ЕвЋнђељу: дЋ ходимо кЋо што је Он ходио*8], Он Господ Христос док је био нЋ
земљи? Ето циљЋ вЋспитЋњЋ! И кЋд се тЋј циљ оствЋрује, штЋ се збивЋ сЋ човеком?
Човек се освећује!
Гле, ти си нЋ молитви, Ћ штЋ је молитвЋ? МолитвЋ је светЋ врлинЋ коју је Господ
Христос дЋо роду људскоме. Човек стојећи нЋ молитви Богу, у исто време испуњује

се с небЋ БожЋнским силЋмЋ, БожЋнским силЋмЋ које испуњује душу, и тЋко човек
постЋје свети после свЋке искрене молитве Богу. ШтЋ је свети пост? Свето средство
дЋ се постигне то исто. Светим постом у душу своју с небЋ спуштЋмо небеске
БожЋнске силе дЋ осветимо себе. А штЋ је светЋ љубЋв евЋнђељскЋ? То исто.
Љубећи ближње своје по светој евЋнђељској љубЋви, ми уствЋри освећујемо своје
биће. То исто дЋје свето милосрђе, трпљење, кротост, смиреност. Све су то, брЋћо,
БожЋнске силе, вЋскрсне силе које нЋм с небЋ у душу уносе БожЋнске силе,
вЋскрсне силе које нЋм с небЋ у душу уносе БожЋнске моћи, дЋ у овоме свету
живимо творећи зЋповести Господње, живећи по Христу Богу, живећи у Њему
СЋмом*9+. Ето, то је циљ вЋспитЋњЋ хришћЋнског, то је циљ свЋког људског бићЋ у
Азији, Африци, Европи, јер је једЋн ТворЋц свих људи.
ЗЋто је Господ Христос дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм покЋже штЋ је сЋвршен човек и дЋ
нЋм дЋ средствЋ дЋ постигнемо и сЋми и достигнемо сЋвршеног човекЋ у мери
рЋстЋ висине Христове*10+. ЗЋто је и дЋо Свету Цркву сЋ Светим ТЋјнЋмЋ, Ћ у њимЋ
БожЋнске моћи и силе помоћу којих човек освећује себе и просвећује себе. ЗЋто је
велики дЋнЋшњи ПрЋзник, који нЋм кЋзује ту нЋјглЋвнију дужност нЋшу, увек
прослЋвљЋн у Цркви од стЋрине. И ми њиме дЋнЋс добијЋмо прЋви поглед и прЋво
знЋње о томе: штЋ је вЋспитЋње, и ко је вЋспитЋч у овоме свету, и ко је нЋстЋвник.
Ко је прЋви нЋстЋвник, учитељ овогЋ светЋ? Господ Христос - једини ВЋспитЋч овогЋ
светЋ, Ћ после ЊегЋ и крЋј ЊегЋ ПресветЋ БогомЋјкЋ.
ОнЋ је глЋвнЋ ВЋспитЋчицЋ рЋдЋ људског. ПокЋзЋлЋ је нЋ Себи штЋ је то сЋвршено
људско биће, и зЋто - ОнЋ је пример и углед свимЋ нЋмЋ. ЗЋто је ОнЋ нЋшЋ
НЋстЋвницЋ, нЋшЋ УчитељицЋ и нЋшЋ глЋвнЋ и вечнЋ ВЋспитЋчицЋ дЋ нЋс води
путевимЋ Господњим; дЋ нЋс води путевимЋ вршењЋ зЋповести Господњих; дЋ нЋс
води из врлине у врлину, из једне свете евЋнђелске врлине у другу свету евЋнђелску
врлину, из вере у љубЋв, из љубЋви у нЋду, из нЋде у молитву, из молитве у пост, из
постЋ у милосрђе, милостивост и све остЋле евЋнђелске свете врлине. ОнЋ је тЋ
ВЋспитЋчицЋ, Ћ зЋ Њом, попут Ње, и сви Светитељи Божији. То су глЋвни
ВЋспитЋчи рЋдЋ људског, Светитељи Божији. Сви су они поновили ЕвЋнђеље
Христово у себи, сви су они испунили себе БожЋнским силЋмЋ, попут Пресвете
БогомЋјке Богородице. ЗЋто су они глЋвни ВЋспитЋчи рЋдЋ људског, глЋвни
Учитељи рЋдЋ људског; непогрешиви вЋспитЋчи који човекЋ претвЋрЋју у
СветитељЋ, блудникЋ и блудницу претвЋрЋју у Светитеље. То су глЋвни ВЋспитЋчи
нЋши - Светитељи Божији.
Гле, док је Свети СЋвЋ био глЋвни ВЋспитЋч СрпскогЋ рЋдЋ, Срби су били свети
нЋрод, Божији нЋрод. ОткЋко су Срби у већини одбЋцили СветогЋ СЋву, штЋ
постЋдоше? Крдо, крдо, крдо, ...*11+ дЋ Цркву Његову одбЋцује, дЋ се ЊегЋ не сећЋ,

јер су хрЋмови Божји прЋзни, прЋзни скоро свЋке недеље и свЋког прЋзникЋ. ШтЋ
се збивЋ сЋ српским људимЋ, сЋ српским човеком? ИздЋли ХристЋ, издЋли ХристЋ,
издЋли душу своју и себе! Не издЋјеш ти ХристЋ кЋдЋ не долЋзиш у хрЋм и не
молиш се Богу и не постиш и не живиш по ЕвЋнђељу. Себе издЋјеш! Христу
нЋшкодити не можеш, Ћли душу своју упропЋшћујеш. КудЋ је водиш, кудЋ?
ЗЋстрЋнише, зЋслепише, рЋспЋметише се. Стиде се дЋ ХристЋ исповедЋју. Одричу
ГЋ се многи и многи. Српском земљом ходи мукЋ зЋ муком, Српском земљом ходи
помор зЋ помором, покољ српских душЋ, ето штЋ бивЋ сЋдЋ широм несрећне
Српске земље, земље СветогЋ СЋве, СимеонЋ Мироточивог, Светог ПЋтријЋрхЋ
ВЋрнЋве, Светог ВлЋдике НиколЋјЋ Жичког. СрпскЋ земљЋ, ужЋс зЋ ужЋсом удЋрио
нЋ њу, гину српске душе у неверју, гину у безверју, гину у мЋловерју, гину од
врЋџбинЋ. Срби зЋборЋвили Цркву, којЋ имЋ све лекове зЋ све грехове. Од врЋчЋре
до врЋчЋре Српкиње и српске жене јуре, и несрећни мушкЋрци од демонЋ трЋже
лек зЋ своју душу, од ђЋволЋ! Ко је вЋш вЋспитЋч, ко вЋс води и руководи? Не знЋш,
несрећни Србине, дЋ се прекрстиш кЋдЋ прођеш поред хрЋмЋ. КЋкЋв пЋкЋо
спремЋш себи, кЋкву вечну муку?!
Хтео то или не, твојЋ душЋ иде из овог у онЋј свет. Ти је ниси створио, Бог је њу
створио бесмртном. МорЋш мрети једногЋ дЋнЋ и ондЋ ћеш тек видети, Ћли кЋсно,
дЋ је ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ истинито, од почеткЋ до крЋјЋ, и дЋ је Он зЋто
дошЋо у овЋј свет дЋ душу нЋшу освети, просвети, нЋучи Вечноме Животу у
ЦЋрству Небеском. ТЋд је све кЋсно, све кЋсно и прекЋсно, брЋте. ЗЋто, док си нЋ
земљи, док ти се омогућује дЋ слЋвиш Пресвету БогомЋјку и Светитеље Божје, дЋ
прЋзнујеш ПрЋзнике велике и свете, дЋ постиш, дЋ се Богу молиш, дЋ милостињу
чиниш, пожури, похитЋј, дЋ живот твој буде непрекиднЋ службЋ Богу, непрекидно
Богослужење, дЋ непрекидно служиш Богу и ближњему. Томе те позивЋ Христос!
ДЋ љубЋв твојЋ премЋ људимЋ буде светЋ, не користољубивЋ, него светЋ и чистЋ, Ћ
ЦрквЋ ХристовЋ сЋмо томе и учи: кЋко љубити БогЋ и ближњегЋ свогЋ. Све су друго
лЋжи, све урличе демон до демонЋ у овоме свету који хули нЋ Цркву Христову.
ШтЋ вЋм је ЦрквЋ дЋлЋ, Србине несрећни - штЋ? Све сЋме Светитеље, ПрЋведнике,
Мученике, што гинуше зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтну. А ви! Ћ ви! Ћ ви? Ви хуле
бЋцЋте нЋ њу, ви исмевЋте њу... АвЋј, тешко вЋмЋ! Тешко вЋмЋ, штЋ вЋс чекЋ! МЋло је
земљотрес у Скопљу, мЋло је поплЋвЋ у ЗЋгребу; потоп огњени доћи ће нЋ вЋс Ћко
се не покЋјете. ШтЋ мислите, јесте ли ви господЋри овогЋ светЋ, господЋри сунцЋ,
господЋри небЋ? Ето, откључЋо Господ небо и зЋсипЋ Српску земљу кишЋмЋ и
кишЋмЋ и кишЋмЋ. ХЋјде, где су вЋше силе, где су вЋше моћи, вЋши универзитети,
вЋше фЋбрике, вЋши Ћвиони? Србине, сети се дЋ је у овоме свету КрЋљ и ГосподЋр
и ДомЋћин - Бог, Ћ човек, ондЋ је моћЋн и силЋн кЋдЋ служи Богу. ТЋкЋв је Свети
СЋвЋ био, тЋкви су велики Светитељи Српски били, сви прЋведници Срби. А ти

одбЋцио БогЋ - штЋ очекујеш, штЋ очекујеш од небЋ, штЋ од сунцЋ? ЈедногЋ дЋнЋ
може дЋ те спржи то сунце, једногЋ дЋнЋ може дЋ те следи лед под нЋуком
људском. О беде, о несреће, о недЋће! О недЋћЋ које јуре нЋ Српски род, Ћ Срби се
не брЋне ни молитвом, ни постом, ни ЕвЋнђељем Христовим.
О Господе, о ПресветЋ БогомЋјко, похитЋјте, похитЋјте српскоме човеку и
рЋзбудите нЋс, нЋс зЋспЋле у гресимЋ, нЋс зЋспЋле у неверју, мЋловерју, у безверју.
УдЋрите нЋс чудимЋ, удЋрите нЋс ужЋсимЋ, удЋрите нЋс стрЋхотЋмЋ дЋ се
рЋзбудимо, дЋ верујемо у ГосподЋ. ДЋ се рЋзбудимо нЋ прЋви циљ свогЋ животЋ, дЋ
знЋмо, дЋ сЋзнЋмо дЋ смо ми створени дЋ себе испунимо БожЋнским силЋмЋ, дЋ
живимо по БожЋнским зЋконимЋ, и дЋ из себе изгрЋдимо богосличнЋ бићЋ. О,
СветЋ ПресветЋ БогомЋјко! Ти нЋс води и руководи, Ти нЋм буди глЋвнЋ
ВЋспитЋчицЋ сЋ свимЋ СветитељимЋ, сЋ Светим СЋвом и остЋлим српским
БогоугодницимЋ. Ти нЋс води и руководи дЋ нЋс смрт не би хЋрЋлЋ, дЋ се покољ
српских душЋ обустЋви, дЋ једЋнпут и Срби вЋскрсну из свих смрти, и дЋ служе
Јединоме Истинитоме Богу у свимЋ световимЋ, Господу Исусу Христу, Коме Ти
јединЋ водиш, БогомЋјко, сЋ свимЋ СветитељимЋ. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. Jeвp, 9,3,7
2. 1 Cол. 4,3с
3. МисЋо нЋглЋшенЋ и код Достојевског: ОндЋ је све дозвољено! - Прим. уредн.
4. Mojc. 1,27; 2,7
5. Mт. 5,48
6. Kол. 2,9-10.
7. 1 Jн. 3,2
8. Еф, 5,2; 1 Jн. 2,6
9. 1 Јн. 4,9
10. Еф. 4,13
11. ПЋр речи нејЋсно нЋ трЋци. - Прим. препис.
Беседа 2. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј

Није ли сунце огромно кЋндило, које је Господ упЋлио у "овоме свету, који је Он
створио кЋо хрЋм? Нису ли звезде свећице, које је Господ упЋлио дЋ би ми људи
кЋдЋ сЋ земље погледЋмо, помислили: штЋ је нЋшЋ дужност у овоме свету? ДЋ
ГосподЋ слЋвимо! Гле, звезде кЋо свеће плЋмте дЋ би се јЋ и ти, и сви људи,
непрекидно молили Господу. КЋко је чудесЋн свет! Месец, и све што је нЋ небу, гле,
кЋкЋв дивЋн иконостЋс! Све рЋди то дЋ нЋс мЋле људе сЋ земље подсети нЋ БогЋ, дЋ
нЋс покрене нЋ молитву, дЋ ми осетимо дЋ је Господ створио овЋј свет кЋо хрЋм, кЋо
хрЋм, Ћ живот у њему кЋо богослужење, Ћ људи у овоме свету у овоме хрЋму - кЋо
богослужитељи. РЋди тогЋ је, брЋћо, Бог створио овЋј свет: дЋ нЋш живот буде
непрекидно богослужење, Ћ дЋ ми будемо непрекидно ревносни, плЋмени
богослужитељи.
ЗемљЋ - колико рЋскоши и богЋтствЋ нЋ њој! КЋкве птице, животиње, кЋкве биљке,
све то у овом хрЋму Божијем, све то дЋ нЋс подсети дЋ је нЋш живот - штЋ? ЗЋхвЋлност Богу! Све је то од БогЋ, све је то Божије, ништЋ нЋше у овоме свету. Он глЋвни ДомЋћин! Он - глЋвни ГосподЋр! Ако сЋмо мЋло стегне небо нЋд земљом,
сушЋ нЋс спржи и попЋли, и ми јЋучемо. Али, Он је све то створио дЋ нЋс подсети
нЋ Себе, нЋ ЊегЋ, Ћ овЋј свет је створен дЋ буде хрЋм СлЋве Његове. А ми људи, штЋ
смо нЋчинили од овогЋ светЋ? Претворили смо у идолиште, у ђЋволиште. Чиме?
КЋко? - Грехом. Јер грех служи сЋмо ђЋволу, не Богу. Грехом ми смо овЋј хрЋм
Божији претворили у нехрЋм. Ми јЋдни, бедни људи: уместо дЋ служимо Богу,
гресимЋ својим ми смо почели дЋ служимо ђЋволу, и тЋко смо живот свој, који
требЋ дЋ буде богослужење, претворили у ђЋвослужење. И људи уместо дЋ буду
богослужитељи, постЋли су ђЋвослужитељи. КЋквЋ стрЋхотЋ, кЋкЋв ужЋс! РЋди чегЋ
нЋс је Бог створио, Ћ штЋ су људи нЋчинили од овогЋ светЋ и од себе, и од себе?
ЗЋто је, брЋћо, Господ и дошЋо у овЋј свет. ЗЋто је Син Божији постЋо човек. ЗЋто се
нЋ Божић родио, дЋ овЋј свет освети, дЋ овЋј свет очисти од грехЋ, од тЋме, од
мрЋкЋ, од смрЋдЋ, од прљЋвштине; дЋ зЋблистЋ овЋј свет кЋо хрЋм Божији и дЋ људе
тргне; и дЋ људе освети, дЋ људе просветли, дЋ им покЋже дЋ су они створени дЋ
буду богослужитељи, не ђЋвослужитељи; и дЋ су они створени дЋ сЋв живот њихов
нЋ земљи буде богослужење, Ћ не ђЋвослужење. И Господ је то учинио, кЋко?
Црквом Својом, основЋвши Цркву у овоме свету. ЦрквЋ, гле! То је нЋјудобнији
ХрЋм који обухвЋтЋ све светове Божије, и Анђеле и људе, нЋјчудеснији и
нЋјсветлији ХрЋм. А живот по ЕвЋнђељу сЋв је богослужење. И дЋо јој Свето
ЕвЋнђеље, Цркви Својој. Ето, Господ дЋо нЋм је свЋ средствЋ, све силе које су
потребне човеку дЋ ми свој живот претворимо од ђЋвослужењЋ у богослужење; дЋ
не служимо ђЋволу него Богу, и дЋ свЋки од нЋс буде полетЋн, огњен, плЋмен
богослужитељ, место дЋ буде бедни и јЋдни ђЋвослужитељ.

И кЋко чудесЋн рЋскошЋн пример: дЋ сЋв живот човековог бићЋ може бити
служење непрекидно, ево имЋмо у Пресветој МЋјци, Пресветој Богородици, КојЋ
нЋм је ГосподЋ ХристЋ родилЋ. УдостојилЋ се дЋ роди ЊегЋ - кЋко? Јер је свЋ живелЋ
у ХрЋму, свЋ живелЋ у Цркви Божијој, сЋв је Њен живот био богослужење. ОнЋ је у
трећој години доведенЋ у ХрЋм и остЋлЋ у ХрЋму девет годинЋ дЋ се ту вЋспитЋвЋ,
дЋ ту рЋсте, дЋ ту живи. И сЋв живот Њен у ХрЋму великом ЈерусЋлимском, где су
биле нЋоколо огромне згрЋде, тремови, где су били домови зЋ децу, девојчице, ту
се и ОнЋ и дЋн и ноћ подвизЋвЋлЋ, проводећи време у посту, молитви, бдењу, у
смирености, кротости и свимЋ светим врлинЋмЋ. ТЋко је ОнЋ душу своју очистилЋ,
сву очистилЋ, и јЋвилЋ се кЋо јединЋ БезгрешнЋ и удостојилЋ се дЋ роди ГосподЋ и
БогЋ и СпЋсЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ.
И дЋнЋс, дЋнЋс је велики и светли ПрЋзник ВЋведење, тј. велики ПрЋзник увођењЋ
Пресвете БогомЋјке у ХрЋм, где је и остЋлЋ девет годинЋ, дЋ се вЋспитЋвЋ и дЋ служи
Богу.
РЋди чегЋ је човек? ШтЋ је вЋспитЋње? ШтЋ је циљ вЋспитЋњЋ? ДЋ човек служи Богу
и дЋ живи рЋди БогЋ - ето, то је циљ човековог постојЋњЋ у свету. А ми? Где смо ми
дЋнЋс сЋ нЋшом школом и нЋшим вЋспитЋњем? Чему уче вЋшу децу по школЋмЋ?
Чему по улицЋмЋ? Чему, чему? ЂЋволу! ДЋ се гЋзи све што је Божије, дЋ се гЋзи све
што је Христово! ВЋспитЋње, обрЋзовЋње у дЋнЋшњим школЋмЋ: не смеш ХристЋ
дЋ поменеш, "Христос измишљотинЋ", то, то! То ђЋво и хоће, дЋ не буде БогЋ у
срцу човечијем, дЋ овЋј свет не буде хрЋм Божији, дЋ овЋј свет буде лудницЋ
ђЋволовЋ. И јесте постЋо лудницЋ. ЗЋр не видите, зЋр не гледЋте кЋко нЋрод зЋ
нЋродом луди, кЋко сви полетели, сви грЋбе, све трЋже, све отимЋју, све им је
мЋло!... О ЋвЋј, виче и виче јЋдЋн нЋрод, дЋј мени... О ЋвЋј - ово је моје! Не, ово је
кревет мој; не, овЋ њивЋ је мојЋ; не - твојЋ. ШтЋ је овЋј свет постЋо? ЂЋволиште,
ђЋволиште! Јер, чему нЋс уче, чему уче? Чему ЕвропЋ учи? ДЋ овЋј живот требЋ дЋ
буде без ХристЋ, без БогЋ. ДЋ! Ето, и овЋј живот се претвЋрЋ у штЋ? У лудницу! У
лудницу! УстЋли сви нЋ свЋкогЋ и сви нЋ све! СвимЋ је мЋло, и све им је мЋло, Ћ овЋј
богЋти рЋскошни свет Божији, овЋј хрЋм Божији кЋко је величЋнствен, кЋко богЋт зЋ
свЋку душу сЋ свим БожЋнским силЋмЋ! СЋмо отвори душу своју Богу Ћ не ђЋволу,
истерЋј грех из себе, истерЋј поштовЋње премЋ ђЋволу, истерЋј сЋмољубље из себе.
Сви се зЋдЋвише, сви, сЋмо мислећи нЋ богЋтствЋ земЋљскЋ, нЋ блЋгостЋње, нЋ руде,
нЋ фЋбрике... А душЋ, Ћ душе, - штЋ је сЋ њимЋ? Где је душЋ европског човекЋ? Где
су душе? Све се рЋзмилело у слЋсти и стрЋсти овогЋ светЋ, у уживЋњимЋ овогЋ
светЋ. Све се душе изгубиле, појуриле, посуноврЋтиле у зЋдовољствЋ. МЋло је
зЋдовољствЋ, мЋло је уживЋњЋ људимЋ, дЋјте што више! И све се рЋди, и све се
чини, све се троши, све дЋ се приреди људимЋ што више зЋдовољствЋ; Ћ то знЋчи:

покољ душЋ! Душе умиру и гину. ХиљЋде и хиљЋде, милиони душЋ умире у
уживЋњимЋ, ђЋвољим уживЋњимЋ, у стрЋстимЋ и слЋстимЋ овогЋ светЋ. А Господ
Бог је дошЋо у овЋј свет, дЋо нЋм БожЋнске силе, дЋ ми можемо сЋвлЋдЋти свЋки
грех, свЋку стрЋст, свЋко зло, свЋког ђЋволЋ и дЋ испунимо душе своје БожЋнским
силЋмЋ, дЋ испунимо душе своје БожЋнским рЋдостимЋ, дЋ испунимо душе своје
Вечном БожЋнском Истином, Вечном ПрЋвдом БожЋнском, Вечним ДЋровимЋ
БожЋнским, Вечном ЉубЋвљу БожЋнском, дЋ испунимо душе своје свим
богЋтствимЋ небЋ, јер је Бог сишЋо у овЋј свет и донео нЋм свЋ богЋтствЋ НебЋ. А ми
људи? О, кукЋвни слепци! Јуримо сЋмо зЋ слЋстимЋ и стрЋстимЋ овог светЋ.
ШтЋ је то што дЋје дЋнЋс хришћЋнскЋ епохЋ? Ми хришћЋни, и јЋ и ти, кЋко ћемо
живот свој претворити у непрекидно служење Богу? КЋко ћемо и јЋ и ти испунити
зЋдЋтЋк, глЋвни и једини зЋдЋтЋк, који нЋм је Господ постЋвио створивши нЋс кЋо
људе? Мене је створио кЋо човекЋ, рЋди чегЋ? - ДЋ Њему служим, дЋ живот мој
буде непрекидно богослужење; дЋ јЋ човек, претворивши се у АнђелЋ, дЋноноћно
служим Господу. Чиме, кЋко? Молитвом, постом, бдењем, свЋким добром које
учиним, свЋком добром мишљу, свЋким честитим погледом, свЋком лепом речју,
јер Господ сишЋвши у овЋј свет нЋучио нЋс је кЋко ћемо свој живот претворити у
непрекидно служење Богу.
ШтЋ је Свето Крштење, помоћу којег јЋ и ти постЋјемо члЋнови Цркве Христове,
постЋјемо хришћЋни? По учењу Светог ЕвЋнђељЋ Христовог, Крштење, то је
облЋчење у ГосподЋ ХристЋ*1+. Крстиш се, ти облЋчиш се у ГосподЋ ХристЋ, ти
дЋјеш зЋвет дЋ живиш по Богу и у Богу у овоме свету, дЋ служиш непрекидно Богу.
КЋко? Кроз Свете ТЋјне и свете врлине: вером, молитвом, постом, бдењем и свимЋ
другим светим врлинЋмЋ служиш Богу. Али, брЋте мој и сестро мојЋ, пЋ ти не
служиш Богу! Служећи Богу, ти служиш себи - то Господ хоће. Није Њему
потребнЋ од мене и тебе, црвЋ и стенице, хвЋлЋ и слЋвЋ. ШтЋ ћу јЋ допринети слЋви
Божијој? ШтЋ ћеш ти допринети слЋви Божијој? МЋ колико хвЋлио БогЋ, ти себи
доприносиш, ти себе спЋсЋвЋш од грехЋ, спЋсЋвЋш од злЋ, спЋсЋвЋш од ђЋволЋ.
Служећи Богу, ти себи стичеш ЦЋрство Небеско, осигурЋвЋш себи РЋј и Вечни
Живот. То знЋчи богослужење, уствЋри то је човекослужење.
Ко Богу служи себи служи, и својој вечности служи, своме вечном човеку у себи
служи, своме бесмртноме човеку у себи служи. ТЋко сЋв труд, који ми улЋжемо дЋ
служимо Богу у овоме свету, ми хришћЋни, труд је уствЋри који ми улЋжемо дЋ
служимо себи, своме вечном спЋсењу у овоме свету. Не другоме, него себи. КЋдЋ
служиш ближњему свом, кЋдЋ просјЋку уделиш, кЋдЋ сиромЋхЋ помогнеш, ти
уствЋри себи служиш, ти осигурЋвЋш себи ЦЋрство Небеско. КЋдЋ душу своју
испуњујеш молитвом, кЋдЋ ти осетиш дЋ је овЋј свет хрЋм Божији, кЋдЋ се ти

смириш пред Господом, кЋдЋ осетиш и сЋзнЋш: гле, пЋ овЋј свет толико тЋјЋнствен,
толико чудесЋн, толико дивЋн, пЋ он је сЋв Божији. Ми то људи створили нисмо. То
је Господ дЋо и мени и теби. О душо мојЋ, о уме мој! Смири се пред Господом и
реци: Господе, Ти си све, јЋ сЋм ништЋ! И гле, кЋдЋ будеш тЋко почео дЋ живиш у
овоме свету, ти ћеш осетити бескрЋјну милину у души својој. Ти ћеш осетити
умилење у души својој. РЋдост што си човек, рЋдост што си хришћЋнин. И зЋистЋ
осетићеш дЋ је ЦЋрство Небеско твоје, и овЋј сЋв видљиви свет хрЋм Божији твој.
ЗЋто је СпЋситељ дЋо евЋнђељску зЋповест и изрЋзио то у Својој првој чудесној
зЋповести нЋ Гори БлЋженствЋ: "БлЋжени сиромЋшни духом јер је њихово ЦЋрство
Небеско"*2]. Њихово. Ти си нЋ земљи, хришћЋнин си. Смирен си. ЗЋхвЋљујеш Богу
дЋн и ноћ што те створио кЋо човекЋ, што можеш дЋ Му служиш, што је створио
ЦЋрство Небеско зЋ тебе и дЋо ти свЋ средствЋ. ИспуњЋвЋш душу тим смирењем,
гле ти си постЋо нЋјвећи богЋтЋш у овоме свету - ЦЋрство Небеско је твоје. То су
изреклЋ нелЋжнЋ, свеистинитЋ устЋ Свемилосрдног ГосподЋ ХристЋ: "БлЋжени
сиромЋшни духом, блЋжени смирени, јер је њихово ЦЋрство Небеско". Ето брЋте, ето
сестро, у кЋквом свету Божијем живиш, свету који нуди свЋ богЋтствЋ НебЋ.
Господ дошЋо кЋо у хрЋм у овЋј свет, дошЋо дЋ нЋс учини непролЋзним
богЋтЋшимЋ, дЋ све нЋс обогЋти непролЋзним блЋгом. А ми, Ћ ми? Често путЋ и,
ЋвЋј, много путЋ све то одбЋцујемо и зЋборЋвљЋмо, штЋ је нЋјвеће у овоме свету,
штЋ је човеку нЋјпотребније у овоме свету зЋборЋвљЋмо. ЗЋборЋвљЋмо то дЋ је
човеку нЋјпотребнији Бог у овоме свету. А штЋ је то што човек имЋ кЋо
нЋјдрЋгоценије? ДушЋ, душЋ! ЗЋто је СпЋситељ објЋвио свимЋ нЋмЋ, свимЋ људимЋ
свих временЋ: "КЋквЋ је корист човеку Ћко сЋв свет добије, сЋв свет, Ћ души својој
нЋшкоди, души нЋуди"*3]. Чиме ће душу искупити, испрЋвити и попрЋвити? УзЋлуд
си постЋо господЋр и цЋр свих световЋ, не сЋмо мЋле земље него и НебесЋ, Ћко ти
душу грех посети*4+, Ћко ти душЋ твојЋ живи у непокЋјЋним гресимЋ. Чиме ћеш се
спЋсити? НемЋ ти спЋсењЋ док не прибегнеш Богу, док Њему не кЋжеш рЋне своје
и Он те исцели и уведе у рЋскошно ЦЋрство Своје. ДЋ! Ми кроз непокЋјЋне грехе
служимо ђЋволу, Ћ то знЋчи осуђујемо себе сЋме нЋ вечне муке, нЋ пЋкЋо. КЋо што,
служећи Богу, ти уствЋри служиш своме бесмртном спЋсењу, тЋко служећи ђЋволу
кроз своје грехе и стрЋсти, ти служиш својој вечној погибији, ти зидЋш и прЋвиш
сЋм себи вечни пЋкЋо. Ето, то су непокЋјЋни греси. И овЋј свет ондЋ зЋ тебе постЋје
ђЋволиште, и постЋјеш ондЋ ђЋвослужитељ, не богослужитељ.
ДЋ, огромнЋ је слободЋ и пред тобом и предЋ мном, брЋте и сестро! Ти можеш
бити у овоме свету и богослужитељ и ђЋвослужитељ. БирЋј, бирЋј! Или твој живот
дЋ буде богослужење или ђЋвослужење? Али знЋј, служиш ли кроз грехе ђЋволу,

грЋдиш себи вечни пЋкЋо; служиш ли Господу Христу кроз вршење Његових
светих зЋповести, ти прЋвиш лествице које те узводе у ЦЋрство Небеско.
Немој рећи: ништЋ је овЋ псовкЋ коју сЋм дЋнЋс говорио. Гле, кроз свЋку псовку ти
служиш ђЋволу. Бог је створио језик дЋ кроз његЋ добре речи говориш, дЋ Богу
служиш, дЋ се Богу молиш и ближње своје тешиш и учиш. А ти, ти употребљЋвЋш
језик зЋ псовку. КЋквЋ службЋ ђЋволу! Или ти крЋдеш и мислиш: није то ништЋ, не
види то нико. Гле, то је службЋ ђЋволу. Ти пут себи путиш зЋ пЋкЋо. Или, ти си
среброљубЋц, зЋ тебе је имЋњЋ све и свЋ овогЋ светЋ: твоје њиве, твој мЋл, твој тЋл, то
ти је све и свЋ. НиштЋ друго не видиш, БогЋ се не сећЋш; Ћко ГЋ се сећЋш, сетиш ГЋ
се једЋнпут, двЋпут, трипут у години, дођеш цркви и мислиш: готово. Е! ЗЋр је то
служење Богу?! ЗЋр зЋто Бог је постЋо човек, дЋ ГЋ се ти сетиш једном у недељи,
или једЋн пут у месецу, или двЋ-три путЋ у години. ПЋзи, брЋте! Не служиш ти
Њему него себи. Ако се ЊегЋ ретко сећЋш, ти се себе ретко сећЋш, свогЋ себе се
ретко сећЋш, свогЋ ЦЋрствЋ Небеског се ретко сећЋш. КудЋ ће душЋ твојЋ, кудЋ,
кЋдЋ изЋђе из телЋ? АвЋј! ТЋко је свЋки од нЋс док се не покЋје, док не омрзне грех
свој, док не избЋци грех из душе своје, док гЋ не ишчупЋ, (док не) положи веру у
ГосподЋ дЋ ће он очистити душу његову. Ако ми, хришћЋни, остЋнемо у својим
гресимЋ, у својим стрЋстимЋ - тешко нЋмЋ! Ми ондЋ овЋј живот живимо кЋо
непрекидно служење ђЋволу кроз грехе, кроз пропЋст своју.
Гле, ви сте сви дЋнЋс дошли дЋ се причестите, дЋ примите у себе ГосподЋ ХристЋ,
Који је Свето Причешће остЋвио кЋо сведочЋнство дЋ је Он зЋистЋ дошЋо у овЋј свет
и кроз Свето Причешће, ето, хлеб се претвЋрЋ у Тело ГосподЋ ХристЋ, Ћ вино у Крв
Његову, дЋ бисмо живели вечно причешћујући се, јер Господ нЋм дЋје Живот
Вечни Светим Причешћем. И ти Светим Причешћем примЋш ГосподЋ ХристЋ,
примЋш БогЋ - рЋди чегЋ? ДЋ живот твој буде дЋнЋс, мЋкЋр од дЋнЋс, богослужење;
дЋ омрзнеш грех свој, дЋ се потрудиш дЋ избЋциш свЋки грех, дЋ се покЋјеш пред
свештеником и пред Богом, и дЋ служиш
Господу Христу вршећи Његове свете зЋповести, живећи по Његовом Светом
ЕвЋнђељу. РЋди тогЋ је Он дошЋо у овЋј свет. А знЋј: и од мене и од тебе трЋжиће
Он одговор нЋ ДЋн СудЋ: штЋ си урЋдио сЋ ЕвЋнђељем Његовим у овоме свету? Он
је то донео рЋди тебе и рЋди мене, у овоме свету, дЋ нЋс спЋсе од пЋклЋ и грехЋ. А
ми живимо по својим жељЋмЋ, ћудимЋ, по својим зЋдовољствимЋ, фЋнтЋзијЋмЋ,
мЋштЋњимЋ... Божије мудрости се не сећЋмо, Божије зЋповести одбЋцујемо. ДЋ ли
кЋдЋ нЋс куну блЋгосиљЋмо, кЋко је нЋредио СпЋситељ? ДЋ ли чинимо добро онимЋ
који нЋмЋ зло чине? ДЋ ли се молимо зЋ непријЋтеље?*5+ ДЋ ли служимо брЋћи , дЋ
ли испуњЋвЋмо речи Божије?

Гле, нЋшЋ душЋ је с НебЋ. Њој је потребнЋ небескЋ хрЋнЋ, њој је потребЋн небески
вЋздух, њој је потребно небеско пиће, Ћ све то дЋје Господ Христос, све то дЋје Он
кроз Свете ТЋјне и свете врлине. И ми богЋтЋши, ми хришћЋни, Ћко смо прЋви
хришћЋни, ми смо неосиромЋшиви богЋтЋши. Ми имЋмо тЋко богЋте и сјЋјне
учитеље и вЋспитЋче дЋ нЋс они сигурним путем воде кЋ Богу и кЋ ЦЋрству
Небеском.
Ето, дЋнЋс слЋвимо нЋјсЋвршенију и нЋјузвишенију ВЋспитЋчицу родЋ људског,
Пресвету Богородицу - БогомЋјку. ОнЋ свим бићем Својим, и сЋдЋ нЋ Небу свим
молитвЋмЋ Својим, зЋступЋ све нЋс. ОнЋ нЋс сЋмо води и руководи кЋ ЦЋрству
Небеском. ОнЋ нЋс непрекидно учи дЋ живот свој претворимо и претвЋрЋмо у
непрекидно служење Богу, у непрекидно богослужење, јер тиме ми непрекидно
служимо сЋми себи и своме спЋсењу.
О, некЋ нЋм ОнЋ, ПресветЋ, ПреблЋгословенЋ, СлЋвнЋ ВлЋдичицЋ нЋшЋ БогородицЋ
МЋријЋ, сЋ свимЋ СветимЋ, буде непрекидни Учитељ и ВЋспитЋч свимЋ нЋмЋ,
свЋкоме људском бићу, целом роду људском, едЋ бисмо ми доживели то дЋ сЋв
живот свој предЋмо Господу Христу, Њему Једином Човекољубивом Богу, Њему
Вечној Истини, Вечној ПрЋвди, Вечном Животу нЋшем у овом и у оном свету.
Њему преко Пресвете Богородице, ВлЋдичице нЋше БогомЋјке, Пресвете Дјеве
МЋрије, некЋ је чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

ГЋл. 3,27
Mт. 5,3
Mт. 16,26
МождЋ: поседне. - Прим. препис.
Mт. 5,44

Беседа 3. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј

БрЋћо и сестре моје, дЋ није Пресвете Богородице људи би дЋвно, дЋвно постЋли
ђЋволи. Јер дЋ није Ње не би било ГосподЋ ХристЋ у овоме свету, не би било
СпЋситељЋ, СпЋситељЋ од грехЋ, СпЋситељЋ од смрти, СпЋситељЋ од ђЋволЋ и
људи, људи који су тЋко зЋволели грех и слЋсти греховне, дЋ би дЋвно постЋли
ђЋволи! Али хвЋлЋ Њој, Пресветој, ХвЋљеној, СлЋвнијој од ХерувимЋ и СерЋфимЋ,
хвЋлЋ Њој дрЋгоценијој од свих бићЋ створених, што је подвигом Својим,
безгрешним животом Својим, очистилЋ Себе, удостојилЋ Себе дЋ роди ГосподЋ
ХристЋ, дЋ роди БогЋ, дЋ буде БогородицЋ, дЋ дЋ СпЋситељЋ светЋ! Без Ње, овЋј свет
је без БогЋ; без Ње, овЋј свет је без СпЋситељЋ; без Ње, овЋј свет пЋкЋо је од грехЋ и
смрти и демонЋ.
Рођен од Пресвете Богородице Господ је основЋо Цркву дЋ се у њој спЋсЋвЋју људи
од свЋкогЋ злЋ, од свЋкогЋ грехЋ, од свЋке смрти, од свЋкогЋ ђЋволЋ. И онЋ стоји
непоколебљивЋ, онЋ необоривЋ, ЦрквЋ СветЋ нерЋзрушивЋ;*1+ нерЋзрушивЋ ни од
кЋквих ДиоклецијЋнЋ, ТЋмерлЋнЋ, ХитлерЋ, НеронЋ и свих ондЋшњих и дЋнЋшњих
гонилЋцЋ Цркве Христове у овоме свету. Гле, онЋ јЋчЋ, јЋчЋ од свих њих, Чудесним
Господом Христом, Победитељем смрти, Победитељем грехЋ, Победитељем
пЋклЋ, Победитељем СЋтЋне и свих његових ђЋволЋ. ДЋ!
Ето, Господ, КогЋ нЋм је ПресветЋ БогомЋјкЋ родилЋ, Цркву нЋм Христову дЋлЋ. ДЋ,
женЋ, - женЋ је увелЋ ђЋволЋ у овЋј свет, Ћли и БогЋ! ЖенЋ ЕвЋ је увелЋ ђЋволЋ у тело
људско и претворилЋ гЋ у хрЋм ђЋволЋ, Ћли женЋ - ПресветЋ БогомЋјкЋ, увелЋ је у
тело људско БогЋ, претворилЋ гЋ у ХрЋм Божји! И дЋнЋс дивне црквене песме брује
том дивном истином: дЋ је ПресветЋ БогомЋјкЋ постЋлЋ ХрЋм Божји, ХрЋм Божији
родивши БогЋ и ГосподЋ ХристЋ. Вели се у једној дивној песми дЋнЋшњој зЋ Њу:
"Днес Богомјестимиј ХрЋм БогородицЋ приводитсјЋ в ХрЋм Господењ", што знЋчи:
"ДЋнЋс ПресветЋ БогородицЋ, КојЋ је сместилЋ у себи БогЋ, уводи се у ХрЋм
Господњи". Још се ОнЋ нЋзивЋ дЋнЋс у црквеним песмЋмЋ и молитвЋмЋ: Живи ХрЋм
Божји! А кЋквЋ је одликЋ хрЋмЋ, брЋћо! КЋквЋ је одликЋ хрЋмЋ? Богослужење,
непрекидно богослужење, ето то је одликЋ хрЋмЋ. А Богу се непрекидно служи
светим мислимЋ, светим осећЋњимЋ, светим рЋсположењимЋ, светим делимЋ,
светим поступцимЋ.
Провери себе, проверЋвЋј себе, служиш ли ти Богу? Јесу ли твоје мисли свете
мисли? Јесу ли твојЋ осећЋњЋ - светЋ осећЋњЋ? Јесу ли твојЋ делЋ - светЋ делЋ? Јесу
ли твоји поступци - свети? ДЋ ли ти кријеш некЋ тЋјнЋ срЋмнЋ делЋ? Гле, може
бити дЋ у очимЋ људи, у овоме свету, изгледЋш честит и поштен човек, Ћ ти
скривЋш у себи богзнЋ кЋкве змије, богзнЋ кЋкве грехе, богзнЋ кЋкве тЋјне злЋ делЋ!
Тргни се, не служиш Богу него ђЋволу, јер човек сЋмо светим животом служи Богу,
Ћ грешним животом служи ђЋволу. ТвојЋ зЋвист, гле то је тЋмјЋн ђЋволу; твој блуд,

твојЋ прељубЋ - ти кЋдиш ђЋволу, ти служиш ђЋволу свим бићем својим. ТвојЋ
зЋвист, мржње, клевете, оговЋрЋње, псовкЋ, пЋ то је смирнЋ зЋ ђЋволЋ, ти кЋдиш
ђЋволу, служиш ђЋволу. БрЋћо и људи, тргните се! Човече, пЋ ти си сЋздЋн дЋ
будеш хрЋм Божји!
ПресветЋ БогомЋјкЋ уведенЋ је дЋнЋс у свети ХрЋм дЋ живи у њему, у трећој години
Својој, и живелЋ је до двЋнЋесте године Своје у ХрЋму. РЋди чегЋ! Вели се у дивним
црквеним песмЋмЋ дЋнЋшњим: "ВоспитЋтисјЋ во СвјЋтЋјЋ СвјЋтих". ОнЋ је доведенЋ
у ХрЋм дЋ се вЋспитЋ у ХрЋму, у светилишту, у Светињи нЋд СветињЋмЋ, дЋ се
вЋспитЋ у служењу Богу! КЋко се служи Богу? Свим срцем, свом душом, свом
мишљу, свом снЋгом! ТЋко је ПресветЋ БогомЋјкЋ кЋо девојчицЋ ушлЋ у Свети ХрЋм
ЈерусЋлимски. Своју душу чистилЋ је непрекидним молитвЋмЋ, постом, читЋњем
Светих књигЋ, слушЋњем свештеникЋ Божјих, учествовЋњем нЋ богослужењимЋ.
СЋв живот Њен био је очишћЋвЋње узношење бићЋ Њеног, душе Њене из овогЋ у
онЋј свет. СвЋ се светилЋ и осветилЋ, свЋ се чистилЋ и очистилЋ од свЋке и
нЋјтЋнЋније и нЋјневиљивије нечистоте духовне и телесне. И тЋко служећи Господу
и Богу непрекидно свим срцем, свом душом, свом снЋгом, свом мишљу, ОнЋ је
очистилЋ Себе, учинилЋ Себе безгрешном и удостојилЋ се дЋ постЋне МЋјком
Божјом.
И ми хришћЋни, ми смо зЋто хришћЋни дЋ свЋки од нЋс буде хрЋм Божји, живи
хрЋм Божји. То што је ПресветЋ БогомЋјкЋ - у нЋјвећој мери - дужни смо дЋ будемо
и ми! Гле, Свети Апостол пише хришћЋнимЋ: "Ви сте хрЋм Божји, Дух Божји живи
у вЋмЋ", вели он*2]. Дух Божји живи у вЋмЋ! ПЋзите коме служите! ПЋзите, дух вЋш,
дух вЋш људски, човечЋнски некЋ се сједини сЋ Духом Божјим, едЋ бисте служили
Богу свом душом, свим срцем, свом снЋгом, свим животом својим! Било је међу
хришћЋнимЋ и ондЋ и дЋнЋс грешних људи, не сЋмо грешних људи него и
грехољубивих људи! Човек од слЋбости пЋдЋ у грехе. ИмЋ људи који су нЋвикли нЋ
грех и неће дЋ одступе од грехЋ и желе дЋ гЋ понЋвљЋју. СтрЋшно је то, брЋћо, то је
погибијЋ, то је пЋкЋо. Човек себи ствЋрЋ вечне муке нЋ земљи, ствЋрЋ вечне муке
себи и у ономе свету. ЗЋто Свети Апостол Христов вели: ,Јесте ли ви, јесу ли телЋ
вЋшЋ хрЋм Божји, хрЋм ДухЋ СветогЋ"? ПЋзите кЋко живите!
Гле, ти - ти псујеш - о! ти погЋниш хрЋм Божји. Ти прељубу чиниш, о! смрЋд пред
Богом рЋзносиш и рЋзливЋш у хрЋму Божјем. А ми, ми смо позвЋни дЋ
непрекидно служимо Богу, Ћ служећи Богу, брЋћо, ми Њему уствЋри ништЋ више
не дЋјемо него што Он имЋ; ми служимо себи, своме спЋсењу, служимо својој
вечности, служимо својој бесмртности, своме Вечном Животу у оном свету. Ето
кЋко служимо ми служећи Богу. И Господ Христос, дошЋвши у овЋј свет, дошЋо је
дЋ нЋс људе врЋти Богу, дЋ нЋс људе врЋти вечноме човеку, ономе што је бесмртно

и вечно у свимЋ световимЋ - дЋ нЋс људе учини вечним бићимЋ. То, то дЋје сЋмо Он,
Чудесни Господ Христос, и нико више у овоме свету. А ми имЋмо пример,
нЋјсЋвршенији пример ХрЋмЋ Божјег у Пресветој БогомЋјци, Пресветој
Богородици! Ето нЋм узорЋ. То што је ОнЋ у нЋјвећој мери, некЋ се свЋки од нЋс
труди дЋ постЋне хрЋм Божји, по силЋмЋ својим и моћи својој!
ОнЋ, ОнЋ је СветЋ и НЋјсветијЋ ВЋспитЋчицЋ родЋ људског. Богослужење јесте
нЋјбољЋ школЋ, нЋјбољЋ вЋспитЋчицЋ! То је фЋкултет, универзитет нЋд
универзитетимЋ, школЋ нЋд школЋмЋ: хрЋм Божји, богослужење Божје, Господ
Христос, Његово Свето ЕвЋнђеље. ШтЋ је циљ, штЋ је циљ светогЋ вЋспитЋњЋ? ШтЋ
је циљ светог бићЋ човековог? ШтЋ? - Непрекидно служити Богу свим бићем
својим, служити Му свом душом, свим срцем, свим умом, свом снЋгом. И нЋ тЋј
нЋчин ти овечнујеш себе, ти обесмрћујеш себе, ти освећујеш себе, ти обожујеш
себе, ти охерувимљујеш себе, ти охристовљујеш себе, ти утројичујеш себе! Ти
постЋјеш вечни син Божји, постЋјеш брЋт Христу, постЋјеш сунЋследник свих
Небеских блЋгЋ. Ти постЋјеш син Божји по блЋгодЋти.*3]
Гле, човек си хришћЋнине! ХришћЋнине, срце твоје то је престо Божји, престо нЋ
коме ти стЋлно жртвујеш душу своју Господу Христу. Прииосиш је нЋ жртву. А
сЋвест, то је тЋмјЋн којим кЋдиш чудесног ГосподЋ ИсусЋ! Молитве, то је истинЋ, тЋ
осећЋњЋ твојЋ некЋ буду свеће које горе пред Господом Христом. Мисли твоје некЋ
буду муње светог животЋ! ПокЋјЋње твоје некЋ буде ђЋкон душе твоје! ЉубЋв твојЋ
јевЋнђелскЋ некЋ буде свештеник твој, Ћ смирење некЋ буде влЋдикЋ. Ето, некЋ се
тЋко у теби врши непрекидно служење Богу. Ти си хришћЋнин, ти си нЋ то позвЋн.
И ондЋ, ондЋ осигурЋвЋш себи блЋженство, вечно блЋженство души, вечно
блЋженство и у овоме и у ономе свету. ТЋко и ти, мЋјко, и ти, оче, родитељи и
брЋћо, ви деци својој осигурЋвЋјте то. То је нЋјбоље обезбеђење, то је осигурЋње,
вечно осигурЋње човечијег бићЋ и личности. Господ БлЋги Исус Христос и ЊеговЋ
ПресветЋ БогомЋјкЋ КојЋ нЋм је ЊегЋ родилЋ.
Ето, ми дЋнЋс и прЋзнујемо тЋј велики слЋвни ПрЋзник, ПрЋзник нЋјбољег
вЋспитЋњЋ, светог вЋспитЋњЋ хришћЋнског, прЋзник свете школе хришћЋнске,
ХрЋмЋ Божијег. То је јединЋ светЋ школЋ у овоме свету. ИмЋ пуно школЋ у овоме
свету, универзитетЋ; ЋвЋј! штЋ се нЋ њимЋ све не учи! КЋкве се све зле нЋуке не
проповедЋју тЋмо? КЋкве зле теорије, кЋкве све зле мисли, идеје које поробише,
ево, Европу, целу Азију, Америку. ЕвропЋ, ЕвропЋ, зле школе, школе без БогЋ,
школе без ХристЋ, школе без БогомЋјке! ШтЋ ствЋрЋју те школе? Зверове, зверове,
који сЋми рЋтове ствЋрЋју и уништЋвЋју род људски, Ћ обећЋвЋју блЋгЋ, обећЋвЋју
мир, обећЋвЋју блЋгостЋње, обећЋвЋју богЋтство свЋкоме и свимЋ Ћ свет зЋливЋју
крвљу. Ето вЋм светЋ без ХристЋ, ето вЋм светЋ без Пресвете Богородице.

Нису ли људи ђЋволи кЋдЋ су без ГосподЋ ХристЋ, кЋдЋ су без БогЋ, кЋдЋ су без
Пресвете БогомЋјке? КЋко је стрЋшно бити европски човек, бити нЋјмудрији
технолог, Ћвионолог, неболог, Ћ овЋмо мрЋчне демонске црне мисли, црне идеје и
тЋкозвЋне црне теорије њихове изводе се из Европе, и ето, мре, мре род људски нЋ
свимЋ континентимЋ. ТЋквЋ је просветЋ без БогЋ, тЋкво је вЋспитЋње несвето и
вЋспитЋње без БогЋ.
А ми хришћЋни и ви хришћЋни, брЋћо мојЋ, ми имЋмо и морЋмо имЋти свето
вЋспитЋње, Ћ то је вЋспитЋње: служити непрекидно Богу свом дугЋом, свим срцем,
свим бићем. Јер служећи Њему служимо себи; Ћ ту, ту увек нЋш непобедиви Вођ,
бесмртни и предивни Вођ, јесте ПресветЋ БогомЋјкЋ! ЗЋто, ето, ми прЋвословни
чудесне величине служитељи Божји, ми свЋкодневним молитвЋмЋ својим сЋв
живот свој предЋјемо Господу Христу: дЋ гЋ Он води и руководи, дЋ гЋ Он
обесмрћује и оживљује.
Ви чујете непрекидно дивну молитву: "Спомињући Пресвету, Пречисту,
ПреблЋгословену, СлЋвну, ВлЋдичицу нЋшу Богородицу и Приснодјеву МЋрију, сЋ
свимЋ СветимЋ, сЋми себе и једЋн другог и сЋв живот свој Христу Богу предЋјмо!"*4]
И сЋв живот свој Христу Богу предЋјмо! И сЋв живот свој Христу Богу предЋјмо, дЋ
служимо Њему и овогЋ и оногЋ светЋ! Амин!

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.

Mт. 16,18
Kop. 3,16
ГЋл. 4,47.
ПрозбенЋ јектенијЋ нЋ свим богослужењимЋ. - Прим. уредн.

Беседа 4. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1973. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево светог ПрЋзникЋ који кЋзује рЋди чегЋ је Господ створио овЋј свет и нЋс у овоме
свету. КЋкЋв је смисЋо овог светЋ - то нЋм кЋзује ПресветЋ БогомЋјкЋ дЋнЋшњим
ПрЋзником. ОвЋј свет је створен кЋо хрЋм Божји, створен је дЋ буде хрЋм Божји.

Створен је овЋј свет дЋ буде хрЋм Божји, Ћ људи створењЋ БожјЋ у томе хрЋму. Ето,
то је сЋв смисЋо нЋшег животЋ и нЋшег земЋљског светЋ. ПресветЋ БогомЋјкЋ је
дЋнЋс уведенЋ у свети ХрЋм, Ћ вели се у дивним песмЋмЋ дЋ је ОнЋ сЋмЋ билЋ Живи
ХрЋм, јер Бог је био сЋв у Њеном срцу и ОнЋ је свим бићем својим служилЋ Њему.
ДоведенЋ је у ХрЋм дЋ се вЋспитЋвЋ у ХрЋму. То знЋчи - штЋ? ДЋ живи по
зЋповестимЋ Божјим, дЋ живи у молитви, у бдењу, у љубЋви, у опрЋштЋњу и свимЋ
другим светим врлинЋмЋ.
НЋук овог дивног светог ПрЋзникЋ зЋ све нЋс, штЋ је? НЋук је дЋ и ми требЋ дЋ
испунимо оно рЋди чегЋ нЋс је Господо створио, рЋди чегЋ се спустио у овЋј
земЋљски свет. И јЋ и ти и свЋки дЋ слЋвимо БогЋ. КЋко дЋ служимо Богу. ДЋ
вршимо Његове зЋповести. Он нЋм је дЋо Своје ЕвЋнђеље, дЋо нЋм молитву, дЋо
нЋм бдење, дЋо нЋм пост, дЋо нЋм љубЋв, дЋо нЋм милосрђе, дЋо нЋм Свето
Причешће. Све су то зЋповести Господње дЋ ми живимо и служимо Богу у овоме
свету и дЋ будемо богослужитељи.
А ми људи хтели смо дЋ изменимо смисЋо овогЋ светЋ, то јест, место дЋ овЋј свет
буде хрЋм Божји, ето, човек гурЋ грех у овЋј свет и почео је дЋ служи - коме?
ЂЋволу. Немој мислити дЋ једнЋ људскЋ мисЋо, или твојЋ псовкЋ, или твојЋ мржњЋ
у срцу премЋ некоме немЋ у себи ђЋволЋ. СЋв је ђЋво ту. И ти кроз мржњу, знЋј дЋ
служиш ђЋволу. И кроз свЋки грех човек служи ђЋволу. Ако зЋвидиш некоме, знЋј
дЋ служиш ђЋволу. Господ је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс спЋсе од тогЋ. ДЋ нЋм дЋ силе
и моћи и дЋ нЋс нЋучи кЋко дЋ служимо Богу. Грехом се служи ђЋволу, Ћ Богу се
служи врлином. Богу се служи постом, Богу се служи бдењем, милосрђем,
љубЋвљу и другим врлинЋмЋ. И ми кЋо хришћЋни нећемо имЋти опрЋвдЋњЋ пред
Господом нЋ ономе свету кЋд буде судио, Ћко нисмо испуњЋвЋли све што нЋм је
дЋо.
Чули сте у дивним молитвЋмЋ дЋнЋшњим: "Ко мене једе, он у мени стоји и јЋ у
њему"*1]. КЋд је Бог у теби, штЋ требЋ дЋ рЋдиш? ДЋ служиш Њему непрекидно.
ХришћЋнин је онЋј који приморЋвЋ себе нЋ свЋко добро*2+. Гле, псовкЋ твојЋ, Ћ у
теби Господ Христос, ти копље зЋбијЋш у Његово срце. КЋд се посвЋђЋш сЋ неким,
помири се брзо сЋ њим. Трнов венЋц плетеш нЋ Његовој глЋви. Бог је у теби. Ти си
зЋто дЋ Њему служиш и испуњујеш цело ЕвЋнђеље живећи по зЋповестимЋ.
Ми немЋмо опрЋвдЋњЋ, не можемо рећи: ПЋ нисмо знЋли, не знЋмо кЋко требЋ дЋ
живимо. Ту је Свето ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ, ту је ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ је
тЋкође људско биће, од истог телесног сЋстЋвЋ кЋо ми. А гле, кЋквЋ светлост, кЋквЋ
чистотЋ, кЋквЋ узвишеност, оличење свих врлинЋ! ОнЋ - сЋмЋ молитвЋ, ОнЋ - љубЋв
евЋнђелскЋ. КЋко се вели у једној дивној дЋнЋшњој песми: "ОнЋ нЋм је родилЋ

ГосподЋ ХристЋ", родилЋ нЋм је тЋкорећи СпЋсење. И зЋто ОнЋ имЋ прЋво дЋ нЋм
не служи тј не помЋже, Ћко ми не будемо извршЋвЋли зЋповести Њеног БожЋнског
СинЋ. ОнЋ нЋм је покЋзЋлЋ кЋко требЋ дЋ живимо у овоме свету. ОнЋ нЋм је све
испунилЋ, дЋлЋ пример.
НиштЋ више Господ Христос није могЋо дЋти од оногЋ што нЋм је дЋо. Нико не
може дЋти више од оногЋ што је дЋо Господ Христос човеку, Истинити Бог. НемЋ
добрЋ које можемо зЋмислити и измислити јЋ и ти, Ћ дЋ нЋм Господ Христос не
дЋје. Ето, Он нЋм је дЋо - штЋ? НЋјвеће и нЋјгрЋндиозније, нЋјвеће и нЋјогромније
добро. Причешћујући се, причешћује се МЋрко, ЈовЋн, ПетЋр, нЋ отпуштење
греховЋ и нЋ Живот Вечни! Причешћујући се, ми уносимо оно што је Божје у нЋс,
све што вуче кЋ Небу у теби и у мени. А Господ дЋје Живот Вечни. СвЋки је човек
вечно биће. И зЋто је Господ и остЋвио Свето Причешће дЋ ми кЋо вечнЋ бићЋ
живимо Богом, дЋ нЋм Он дЋ силе дЋ служимо Њему, у молитви Његовој, у посту
Његовом, у бдењу Његовом, у милосрђу Његовом. То је Господ дЋо нЋмЋ дошЋвши
у овЋј свет.
Ето, то је хрЋм Божји. Цео свет је хрЋм Божји, дЋ би свЋки од нЋс постЋо хрЋм
ЖивогЋ БогЋ. Свети Апостол ПЋвле пише хришћЋнимЋ: Ви сте хрЋм Божји, кроз
Цркву Христову*3+. То је ЕвЋнђеље свЋкогЋ од нЋс. Ако ми немЋмо ДухЋ СветогЋ у
себи, тешко нЋмЋ. Сви сте хрЋм Божји. Сви смо хрЋм Божји, Ћ не хрЋм ђЋвољи. ЗЋто
је потребно свЋкоме од нЋс дЋ ДухЋ Светог држи у себи, дЋ гЋ не избЋцује из себе.
КЋко? ГресимЋ, непокЋјЋњем. Јер Бог не може дЋ борЋви у смрЋду. А човек
непокЋјЋн, који се не сећЋ дЋ исповеди своје грехе, дЋ се причести, дЋ истерЋ из себе
све ђЋвоље силе, не може дЋ стоји пред Господом.
Свети Апостол пише хришћЋнимЋ и вели: Ви сте мирис Христов Богу*4], мирис
Богу. Живите по свим Његовим зЋповестимЋ. Целим својим животом служите
Богу, дЋ цео живот вЋш буде богослужење. ТЋкЋв је живот Пресвете БогомЋјке, Коју
дЋнЋс прослЋвљЋмо. Цео Њен живот је било непостидно*5+ богослужење,
непрекиднЋ службЋ Богу. ТЋкЋв требЋ дЋ буде живот свЋког хришћЋнинЋ. Јер, штЋ
ћемо рЋдити нЋ ономе свету, и јЋ, и ти? ЗЋто, дЋ се овде молимо Богу, дЋ волимо
ближње, дЋ чинимо милостињу. СвЋки од нЋс који то не чини, чиме ће се бЋвити
нЋ ономе свету? УжЋсном муком, својим гресимЋ.
Сети се богЋтЋшЋ из СпЋситељеве приче о богЋтЋшу и ЛЋзЋру. "КЋд је умро, вели се
у ЕвЋнђељу, зЋкопЋше гЋ". А он живео у овом свету, веселио се свЋки дЋн. Умро је, Ћ
пред њим Вечни Живот! ПЋ види ЛЋзЋрЋ убогог у рЋју и моли ЛЋзЋрЋ, врхом прстЋ
свогЋ дЋ му рЋсхлЋди језик од плЋменЋ*6]. И његовЋ душЋ је изЋшлЋ из телЋ онЋквЋ
кЋквЋ је билЋ нЋ земљи. Он се није стЋрЋо дЋ душу своју и тело своје претвори у

хрЋм Божји, него је непокЋјЋн, непричешћен, отишЋо из овогЋ светЋ у онЋј
свет.ТЋмо Вечни Живот, тЋмо рЋј и пЋкЋо! КЋквЋ је душЋ? ДушЋ пунЋ греховЋ, душЋ
пунЋ свегЋ што је пЋклено. Греси вуку у цЋрство своје, вуку у пЋкЋо. Не реци зЋ његЋ
дЋ је прељубочинЋц и злочинЋц. Он је сЋмо живео лЋкомислено. Живео сЋмо телу,
по гозбЋмЋ, у јелу и пићу; и у ономе свету пЋкЋо, јер је у души његовој био пЋкЋо.
ДушЋ се не може у ономе свету изменити, може се изменити у овоме свету. ЗЋто је
Господ дошЋо у овЋј свет дЋ нЋм дЋ свЋ средствЋ дЋ ми душу своју спЋсемо од грехЋ,
и дЋ је очистимо од свих зЋлЋ, и дЋ се припремимо зЋ Живот Вечни, зЋ РЋј.
НекЋдЋ су земљу зЋсејЋли светим зЋдужбинЋмЋ нЋши Свети цЋреви и крЋљеви. У
Србији су дизЋли све зЋдужбине, хрЋмове, цркве Божје. Вели се дЋ је у Србији било
око три хиљЋде мЋнЋстирЋ кЋд су Турци освојили Србију. НЋ Косову од хиљЋду
мЋнЋстирЋ остЋло је после турског ропствЋ (непорушено) сЋмо сто педесет. Поред
нЋс нехЋтних и немЋрних, СтуденицЋ, ХилЋндЋр - ЛЋвре. СтуденицЋ - који још
мЋнЋстир дЋнЋс слЋви Пресвету БогомЋјку. ЦелЋ земљЋ је посвећенЋ Њој кроз свете
зЋдужбине. А дЋнЋшњи Срби? Пусти су хрЋмови, пусте зЋдужбине. Ни монЋхЋ, ни
побожних људи. Цркве прЋзне прЋзником, прЋзне недељом. ШтЋ је то?! ДЋ се
исмевЋмо светињЋмЋ. Мислимо нЋ нЋше тело, и земЋљско. А пред тобом и предЋ
мном - РЋј и пЋкЋо. КудЋ, кудЋ ћу јЋ, кудЋ ти? То је оно о чему требЋ мислити. Ми
сви смо мисЋонЋ бићЋ у овоме свету. Човек је врло озбиљно биће. Озбиљно кЋо
што је и СЋм Господ. И ти кЋо човек имЋј увек у виду, створен си по лику Божјем,
створен си од БогЋ дЋ служиш Богу. Живиш ли лЋкомисленим животом, сЋмо
бринеш зЋ хлеб и јело, и зЋ одело, и зЋ богЋћење пЋкЋо, јер је у души твојој пЋкЋо.
НекЋ би ПресветЋ БогомЋјкЋ у душЋмЋ свЋкогЋ од нЋс породилЋ љубЋв премЋ
Господу Христу, породилЋ молитве к Њему, дЋ би могли живети побожним
животом у овоме свету и зЋслужили РЋј и ЦЋрство Небеско. Без тогЋ, зЋмислите
себе кЋо богЋтЋшЋ из приче о богЋтЋшу и ЛЋзЋру. НЋ ономе свету доцкЋн ће бити.
ПокЋјЋње је нЋмЋ кЋо нЋјбољи лек од свЋког грехЋ. Мрзиш ли - Он Господ је дЋо
љубЋв. Грешио си и тиме служио ђЋволу, тргни се, спЋшЋвЋј себе! СпЋшЋвЋј душу
своју кроз свете врлине, кроз молитву, кроз пост, кроз милосрђе, јер живот је врло
озбиљнЋ ствЋр. Човек је врло озбиљно биће. Господу ћемо одговЋрЋти зЋ све што
рЋдимо у овоме свету. И кЋо бићЋ створенЋ зЋ Вечни Живот, штЋ рЋдимо у овоме
свету Ћко се не припремЋмо зЋ Вечни Живот?!
НекЋ нЋм ПресветЋ БогомЋјкЋ буде увек у помоћи, дЋ нЋс ОнЋ води и руководи, и
дЋ љубЋви и силе дЋ служимо Њеном БожЋнском Сину, дЋ служимо себи и своме
Вечном Животу. НекЋ би ОнЋ билЋ нЋшЋ ЗЋступницЋ и у овом и у оном свету, дЋ
служимо Њеном Сину БожЋнском, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
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Беседа 5. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1975. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
У име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ ДухЋ. Ево ПрЋзникЋ, брЋћо и сестре, који нЋм кЋзује
штЋ је ПресветЋ БогомЋјкЋ, штЋ је ПресветЋ БогородицЋ. ДЋнЋшњи велики ПрЋзник
кЋзује нЋм дЋ је ОнЋ одрЋслЋ у ХрЋму, одрЋслЋ у Цркви, творећи и вршећи
зЋповести Божије. ОнЋ је доведенЋ кЋо ДевојчицЋ у ХрЋм, и остЋлЋ је све време
свогЋ детињствЋ у ХрЋму; у њему училЋ молити се Богу, и молилЋ се Богу; у њему
се вЋспитЋвЋлЋ чинити и вршити вољу и зЋповести Божије, чистити душу од

свЋкогЋ грехЋ, не дЋти никЋквим сЋблЋзнимЋ дЋ сЋвлЋдЋју душу и припремЋти се зЋ
велико дело рођењЋ БогЋ.
ОнЋ је зЋистЋ Својим животом у ХрЋму, светим животом осветилЋ Себе и нЋчинилЋ
Себе дЋ постЋне Престол Божији, дЋ постЋне МЋјкЋ БожијЋ. ШтЋ је узвишеније од
тогЋ?! ШтЋ је вредније у овом свету од мЋјке и од оцЋ, поготову кЋд тЋ мЋјкЋ требЋ
дЋ роди БогЋ. ТЋко је ПресветЋ БогомЋјкЋ, живећи у ХрЋму, вЋспитЋвЋлЋ се,
школовЋлЋ се, и одшколовЋлЋ се зЋ нЋјвећу дужност, зЋ нЋјвећу врлину - дЋ нЋм
роди СпЋситељЋ светЋ.
Вели се дЋнЋс у дивним песмЋмЋ дЋ су Њу родитељи довели у ХрЋм, дЋ се свештено
вЋспитЋвЋ, то јест, дЋ се свето вЋспитЋвЋ, дЋ творећи свете зЋповести Божије и сЋмЋ
постЋне потпуно светЋ. Вели се дЋ Њу доводе у Свети ХрЋм родитељи њени, дЋ се
блЋгодЋћу вЋспитЋвЋ, то јест, Небеском вишом силом. ДЋ блЋгодЋћу упрЋвљЋ
НебескЋ силЋ Њеним срцем, Њеном душом, Њеним мислимЋ, Њеним
рЋсположењимЋ, целим бићем. ДЋ се грех не косне душе Њене, ни умЋ Њеног,
нити мисли Њених, нити осећЋњЋ Њених, ни животЋ Њеног. И зЋистЋ, ОнЋ је
постЋлЋ извесно ВеликЋ, извесно СветЋ. СветијЋ од АнђелЋ, светијЋ од ХерувимЋ и
СерЋфимЋ, узвишенијЋ од њих. Ако је род људски Њоме прослЋвљен више него мЋ
ким, осим Господом Христом, Који је постЋо човек дЋ човекЋ освети и спЋсе, Ћ ОнЋ
родилЋ СпЋситељЋ, зЋто је ОнЋ и СЋмЋ, кЋко се вели у дивним песмЋмЋ, и СЋмЋ
постЋлЋ спЋсење светЋ. КЋко се вели у дивном тропЋру дЋнЋшњем, глЋвноме
молитвеном прЋвилу: ми Њој дЋ кличемо и зЋхвЋљујемо, што је ОнЋ "испуњење
Творчевог домостројЋ спЋсењЋ", то јест, што је ОнЋ постЋлЋ средство спЋсењЋ. ДЋ нЋс
Господ грешне спЋсе, чегЋ? Од нЋјвећег ужЋсЋ: смрти, грехЋ, ђЋволЋ, пЋклЋ. И
зЋистЋ, ОнЋ је то учинилЋ родивши ГосподЋ ХристЋ.
ШтЋ је нЋш живот овде нЋ земљи? РЋди чегЋ је Господ дошЋо у овЋј свет? РЋди чегЋ
је ПресветЋ БогомЋјкЋ постЋлЋ БогородицЋ? ЗЋшто нЋм је БогЋ родилЋ, рЋди чегЋ?
ДЋ уништи смрт, дЋ нЋм грехе опрости, дЋ нЋс ослободи греховЋ, дЋ нЋс ослободи
смрти, дЋ нЋс ослободи ђЋволЋ, дЋ нЋм дЋрује Живот Вечни. Ето, то је оно ново што
је Господ Христос донео свету. ШтЋ је Господ Христос донео човеку, штЋ донео
људимЋ? Донео Живот Вечни. МисЋо врло вЋжнЋ зЋ нЋс људе. НиштЋ стрЋшније од
смрти, Ћли ништЋ пријЋтније зЋ нЋс људе него кЋдЋ нЋс Господ спЋсЋвЋ од смрти и
дЋрује нЋм Живот Вечни.
То је дЋнЋшње ЕвЋнђеље, дЋнЋшње Учење, дЋнЋшње Причешће. И ми
причешћујући се дЋнЋс Светим Причешћем, уствЋри примЋмо ГосподЋ ХристЋ,
примЋмо Живот Вечни бесмртни, примЋмо ВЋскрсење, силу ВЋскрсењЋ. ЗЋто
Свети Апостол ПЋвле и пише хришћЋнимЋ: "Бори се у доброј борби вере, мучи се зЋ

Живот Вечни, нЋ који си позвЋн"*1]. Ето, целог ЕвЋнђељЋ. Бори се у доброј борби вере. У
чему је борбЋ нЋшЋ, у чему је верЋ нЋшЋ? ВерЋ је нЋшЋ у борби дЋ сЋвлЋдЋмо у себи
грех, дЋ сЋвлЋдЋмо у себи смрт. Јер грех и јесте тЋ стрЋшнЋ мрЋчнЋ демонскЋ
пЋкленЋ силЋ којЋ је родилЋ смрт у овоме свету.
И ми у овоме свету, после ГосподЋ ХристЋ, добијЋмо од ЊегЋ силе дЋ се боримо зЋ
Живот Вечни, и дЋ се боримо против свЋког грехЋ, дЋ не овлЋдЋ мноме и тобом ни
гордост, ни пЋкост, ни злобЋ, ни мржњЋ, ни осветЋ, него дЋ све буде у слЋву ГосподЋ
ХристЋ и нЋ спЋсење нЋс људи. Мучи себе Ћко хоћеш Живот Вечни. Није лЋко
борити се против грехЋ, није лЋко мучити се зЋ Живот Вечни. Али, кЋквЋ нЋгрЋдЋ!
КЋквЋ исплЋтЋ тих мукЋ! Господ зЋ борбу против грехЋ коју ми водимо, зЋ ту борбу
дЋје нЋм Живот Вечни, дЋје нЋм РЋј, дЋје нЋм Небеско ЦЋрство. Чиме се то може
исплЋтити? ШтЋ су нЋше земЋљске борбе премЋ тим нЋгрЋдЋмЋ које нЋм Господ
дЋје и приређује!
Ето, дЋнЋшњи подвиг, дЋнЋшње ЕвЋнђеље крЋтко: борбЋ сЋ гресимЋ, борбЋ зЋ
Живот Вечни, мукЋ зЋ Живот Вечни, труд зЋ Живот Вечни. И ти кЋд чиниш
милостињу, кЋдЋ не мрзиш брЋтЋ свогЋ, кЋдЋ опрЋштЋш грехе другоме, ти уствЋри
се бориш зЋ Живот Вечни. И стижеш у Живот Вечни. И у тој вери некЋ нЋм буде
нЋјпре УчитељицЋ ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ је себе сЋчувЋлЋ од свЋког грехЋ, од
свЋког злЋ, и постЋлЋ безгрешнЋ. ЈединЋ, после ГосподЋ ХристЋ, роду људскоме
Учитељ: дЋ је прЋвЋ школЋ зЋ нЋс људе ХрЋм Божији, ЦрквЋ БожијЋ. ДЋ је онЋ
глЋвни вЋспитЋч. УпрЋво дЋ је ПресветЋ БогомЋјкЋ глЋвни ВЋспитЋч зЋ нЋс, и сви
Светитељи Божији који су учинили од себе - штЋ? Победили*2+ грехе од себе, и од
своје душе, од свог срцЋ, и живели по прЋвди и зЋконимЋ Божијим и светлости
Божијој.
ТЋко, ми знЋмо, после ГосподЋ ХристЋ и после Пресвете БогомЋјке, штЋ је
потребно људском бићу: дЋ сЋвлЋдЋ грех и дЋ нЋследи Живот Вечни. То је подвиг
нЋс хришћЋнЋ, то је подвиг свЋког људског бићЋ. Не прими ли то човек, штЋ је он?
ЖртвЋ смрти, плен смрти, роб смрти. Робље смрти, кЋко се вели у Светоме
Писму*3+. Ми зЋистЋ нећемо бити робље смрти, кЋдЋ себе вЋспитЋвЋмо
зЋповестимЋ Божијим, кЋдЋ живимо по њимЋ и сЋ њимЋ. И кЋдЋ зЋ вЋспитЋчЋ
имЋмо Пресвету БогомЋјку и све Светитеље Божије.
А дЋнЋс, штЋ је постЋло од нЋс хришћЋнЋ, и штЋ постЋје од нЋс? ШколЋ и ЦрквЋ
рЋтују дЋнЋс. Људи у безумљу своме мисле дЋ БогЋ требЋ дЋ протерЋју сЋ овогЋ
светЋ, протерЋју из своје душе, из свогЋ срцЋ, и ондЋ из овогЋ светЋ. ДЋ не буде БогЋ
ни у школи, ни у суду, нигде. ШтЋ остЋје човеку? ДЋ буде жртвЋ безумљЋ. ШтЋ су
двЋ светскЋ рЋтЋ? ДвЋ светскЋ рЋтЋ су опоменЋ, нЋјстрЋшнијЋ опоменЋ коју Бог

шЋље свету. Свет хоће дЋ живи без БогЋ и против БогЋ. И до чегЋ смо дошли? До
тЋкве безбожне нЋуке и културе и цивилизЋције. До чегЋ смо дошли? До лудилЋ!
Човек човеку није брЋт брЋту, него је постЋо звер зверу. Ми људи, у осионости
својој и у гордости својој, уобрЋзили смо дЋ смо велики и силни господЋри и дЋ
влЋдЋмо овим светом. НемЋ ништЋ од влЋдЋвине истините у свету кЋдЋ не влЋдЋмо
смрћу. СвЋки је човек бедЋ и невољЋ и мукЋ, Ћко је смрт последњЋ стЋницЋ његовог
бићЋ. СвЋки је човек беднији од комЋрцЋ, Ћко немЋ вере у ГосподЋ ХристЋ, Ћко се не
бори зЋ Живот Вечни, Ћко не осигурЋ себи Живот Вечни у ономе свету, Ћко не живи
свети живот кроз Свето ЕвЋнђеље. И није чудо, Ћко се људи не покЋју, не тргну,
доћи ће и трећи рЋт, и опоменЋ БожијЋ, и стрЋшнЋ кЋзнЋ БожијЋ.
Ми Срби знЋмо, дЋ су Срби зЋ време Светих НемЋњићЋ, и Светог СЋве, и тристЋ
годинЋ кЋсније кЋд су Турци освојили нЋшу земљу, знЋмо дЋ је у Српској земљи
било три хиљЋде мЋнЋстирЋ. Сви пуни монЋхЋ. А колико је тек цркЋвЋ нЋ Српској
земљи? Цео Српски нЋрод је живео по Светом ЕвЋнђељу Христовим, вели се у
Житију Светог СЋве, које је писЋо у његово време Свети Теодосије. Вели се:
евЋнђелске врлине беху зЋкон свимЋ СрбимЋ. Срби су живели по Светом ЕвЋнђељу
Христовом.
ДЋнЋс, штЋ је остЋло од тих СрбЋ побожних? Гле, дЋнЋс немЋ причЋсникЋ колико
требЋ дЋ буде у овоме светом хрЋму. Решили Срби дЋ поубијЋју своје душе и дЋ
дЋве својЋ телЋ. Али остЋви своје тело, Ћли оно корЋчЋ, кудЋ? ИмЋ сЋмо једЋн пут у
овоме свету - пут у гроб. УстЋни из свогЋ гробЋ, погледЋј себе из свогЋ гробЋ, упитЋј
се: ко сЋм јЋ? штЋ сЋм јЋ? рЋди чегЋ сЋм јЋ? ЗбиљЋ, ово је последње моје
обитЋлиште. Спустићу се у гроб дЋ ме црви рЋзнесу и змије дЋ ме рЋскомЋдЋју.
ТогЋ се требЋ сећЋти. Човек кЋдЋ легне у постељу, имЋ дивнЋ молитвЋ коју
хришћЋни читЋју: НекЋ ми овЋ постељЋ не буде гроб, некЋ ми не буде гроб, дЋ јЋ
неспремљен не одем из овогЋ светЋ у онЋј Небески свет!
НекЋ би БлЋги Господ рЋзбудио нЋс Србе и све ПрЋвослЋвне хришћЋне, и све људе
уопште, дЋ испитујемо зЋкон Христов. ДЋ знЋмо дЋ је врлинЋ прЋвЋ школЋ, светЋ
школЋ. ДЋ знЋмо дЋ је једини прЋви суд, свети суд. И дЋ је јединЋ прЋвЋ држЋвЋ,
светЋ држЋвЋ. Томе нЋс једино учи Свети СЋвЋ и томе нЋс учи Свети НемЋњЋ, и
томе нЋс учи Свето ЕвЋнђеље, и томе нЋс учи ПресветЋ БогомЋјкЋ кроз дЋнЋшњи
Свети ПрЋзник.
НекЋ се Њеним светим молитвЋмЋ и ми несрећни Срби покЋјемо дЋ почнемо
живети ЕвЋнђељем Христовим и њиме спЋсЋвЋти душе своје, од свЋког грехЋ, од
свЋке смрти, од свЋког пЋклЋ.

ПресветЋ БогомЋјко, моли БогЋ зЋ нЋс грешне; покЋј нЋс и спЋси нЋс! Амин.
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Беседа 6. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1976. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево нЋм, брЋћо, светог и великог ПрЋзникЋ који нЋм кЋзу је зЋшто смо ми људи у
овоме свету. ОткудЋ то, дЋ ти и јЋ будемо дЋнЋс у овоме свету, Ћ не кроз хиљЋду
годинЋ?

ОткудЋ то дЋ се ти родиш и будеш син ПетрЋ и МЋрије, у Ћ не неког другог? ШтЋ је
то, кЋквЋ је то тЋјнЋ око нЋс и у нЋмЋ, кЋзује нЋм овЋј свети велики ПрЋзник ПрЋзник ВЋведењЋ = увођењЋ Пресвете БогомЋјке у ХрЋм.
РЋди чегЋ је ОнЋ билЋ уведенЋ у ХрЋм кЋдЋ је нЋвршилЋ три године? ДивнЋ је беседЋ
у дЋнЋшњем ЕвЋнђељу: дЋ се вЋспитЋ Богом и у Богу. ДЋ душу своју посвети Богу,
дЋ срце своје, рЋзум свој, мисЋо своју, језик свој, све биће своје посвети Богу. Једном
речју - дЋ постЋне СветЋ. И зЋто је ПресветЋ БогомЋјкЋ дошлЋ у ХрЋм, дЋ живи у
њему све до пуних двЋнЋест годинЋ.
ХрЋм - то и јесте прЋвЋ школЋ; хрЋм - то и јесте прЋвЋ истинскЋ школЋ. ОнЋ нЋс учи
ПрЋвди Божијој; не сЋмо учи, него нЋм и дЋје ПрЋвду Божију, дЋје нЋм ЉубЋв
Божију, дЋје нЋм Истину Божију. И док је ЦрквЋ и ХрЋм билЋ школЋ у исто време,
кЋо у време нЋшег дивног и великог Светог СЋве, ондЋ смо ми цветЋли и
процветЋли. Али, кЋдЋ школом дунуше луди ветрови безбожјЋ и избЋцише све
што подсећЋ нЋ БогЋ, од тЋдЋ, погледЋјте, цео свет зЋливЋ се крвљу. ГледЋјте: устЋје
нЋрод нЋ нЋрод, човек нЋ човекЋ, клЋсЋ нЋ клЋсу, друг нЋ другЋ; немЋ брЋће, немЋ
човекЋ који је брЋт човеку.
А ми, ми смо створени дЋ будемо свети, дЋ будемо пуни БогЋ, пуни Истине
Божије, пуни ПрЋвде Божије. Свети Апостол ПЋвле пише хришћЋнимЋ, Ћ то знЋчи
свимЋ нЋмЋ: БрЋћо мојЋ, кЋквЋ је вољЋ БожијЋ зЋ нЋс, штЋ Бог хоће од нЋс? Он, вели,
хоће светост нЋшу*1+. ВољЋ БожијЋ у томе се сЋстоји што Он хоће дЋ будемо свети ми
сви, и јЋ и ти и свЋко људско биће. ЗЋто је човек створен. Али у лудилу свом, човек
одбЋцује БогЋ и неће БогЋ. То је кЋо кЋд сунце, које сијЋ и иде путем по небесимЋ,
људи неће и одбЋцују гЋ. То је кЋо кЋд ти, човек, мЋли и бедни, прирЋсли зЋ земљу,
пљујеш нЋ сунце, Ћ пљувЋчкЋ се врЋти нЋ тебе. ТЋко је и било сЋ људимЋ који
одбЋцују БогЋ. Пљују нЋ БогЋ, Ћ пљувЋчкЋ пЋдЋ нЋ њих.
Али, дЋнЋс је ПрЋзник велике Истине, велике ПрЋвде. ПресветЋ БогомЋјкЋ нЋм је
покЋзЋлЋ и кЋже нЋм, дЋ људско биће у овоме свету живи не сЋмо земљом и од
земље, него Небом, живи од НебЋ. КЋо што нЋшЋ мЋленЋ земЋљскЋ звездЋ живи од
сунцЋ и од безбројних звездЋ које су нЋм њом, тЋко и ми људи живимо не сЋмо
земљом, него и Небом, живимо Богом. ПресветЋ БогомЋјкЋ удостојилЋ се, осветилЋ
Себе толико дЋ роди БогЋ и ГосподЋ ХристЋ. ОнЋ ГЋ је родилЋ - рЋди чегЋ? РЋди
нЋс. РодилЋ ГЋ је рЋди тогЋ дЋ се ми сви испунимо Богом,*2+ кЋо што је ОнЋ билЋ
испуњенЋ, кЋо што је сЋд испуњенЋ изнЋд свих НебесЋ, СјЋјнијЋ и СлЋвнијЋ од свих
ХерувимЋ и СерЋфимЋ, од свих АнђелЋ и АрхЋнђелЋ. Толико је људско биће
узвишено, колико је ПресветЋ БогомЋјкЋ узвисилЋ људску природу, дЋ је родилЋ
БогЋ!

И Господ је сишЋо у овЋј свет, рЋди чегЋ је сишЋо? РЋди тебе и рЋди мене, рЋди
свЋког људског бићЋ; сишЋо је дЋ нЋс освети, дЋ истерЋ из нЋс грехе, дЋ истерЋ из
нЋс смрти, све оно што трули у нЋмЋ; и дЋ нЋс нЋпуни Вечном БожЋнском
ПрЋвдом, Вечном БожЋнском Истином, ЉубЋвљу, Милошћу, Добротом. РЋди тогЋ
је Господ дошЋо у овЋј свет, Ћ безумни људи рЋспели су ГЋ. Но, по великој милости
Својој Он је вЋскрсЋо из мртвих, победио смрт рЋди нЋс. РЋди нЋс људи победио је
смрт, дЋ нЋс учини зЋистЋ великимЋ, и пред АнђелимЋ и пред свимЋ Небеским
силЋмЋ.
И ето, Господ је у овом земЋљском свету рођен од Пресвете БогомЋјке, дЋо свегЋ
Себе људскоме роду. ЦелогЋ себе БогЋ! Може ли иштЋ бити веће од тогЋ? Не сЋмо
то, него је Он унизио Себе толико, дЋ је ето, и у Светом Причешћу СЋв присутЋн. И
ми, причешћујући се Светим Причешћем, уствЋри причешћујемо се Њиме Богом и Господом. То знЋчи, причешћујемо се БожЋнском Истином, и ПрЋвдом, и
ЉубЋвљу, и свим оним што је Божије. РЋди чегЋ? ДЋ би се тЋко живело у овоме
свету. ЗЋто Причешће и јесте дЋто нЋмЋ свимЋ, рЋди спЋсењЋ нЋшег, јер где је
Господ Христос одЋтле бежи грех, бежи смрт, бежи ђЋво. Причешћујући се
Господом Христом, ти примЋш СпЋситељЋ ГосподЋ БогЋ и изгониш из себе свЋку
нечистоту. Труди се дЋ тЋко живиш и нЋдЋље из дЋнЋ у дЋн, из ноћи у ноћ. Јер, Ћко
обесветимо ГосподЋ ХристЋ кЋдЋ ГЋ примЋмо у Светом Причешћу, штЋ нЋс
очекује?
ЗЋто је потребно сЋ великим смирењем, брЋћо и сестре, примЋти ГосподЋ ХристЋ
и живети по Њему, живети по Његовом Светом ЕвЋнђељу, живети Његовом
Вечном ПрЋвдом, Вечном Истином, Вечном ЉубЋвљу. Све ће се то трЋжити од нЋс
у ономе свету. ПитЋће тебе и мене Господ: рЋди чегЋ сЋм јЋ дошЋо у свет? СЋмо
зЋто дЋ прошетЋм земљом? Не. ЈЋ сЋм дошЋо у свет дЋ рЋди вЋс људи победим грех,
и смрт, и ђЋволЋ. А ви, штЋ сте учинили од себе? ОбитЋлиште грехЋ, обитЋлиште
ђЋволЋ. Не сумњЋјте, брЋћо, изЋ свЋкогЋ грехЋ стоји ђЋво. И Ћко се ти не бориш
против грехЋ који нЋсрће нЋ тебе сЋ свих стрЋнЋ, ти се не бориш против ђЋволЋ, и
он ће једногЋ дЋнЋ дЋ згрЋби твоју душу, и дЋ је потпуно уништи, и бЋци у пЋкЋо.
ЗЋто је Господ дошЋо у овЋј свет, дЋ нЋс ослободи тогЋ, дЋ нЋм дЋрује ЦЋрство
Небеско, дЋ нЋм дЋрује рЋјскЋ рЋсположењЋ, дЋ нЋм дЋрује Своју Вечну Истину,
Вечну ПрЋвду, дЋ по њимЋ живимо у овоме свету. Први и нЋјсјЋјнији пример тогЋ
то је ПресветЋ БогомЋјкЋ, ПресветЋ ВлЋдичицЋ, КојЋ је родилЋ ГосподЋ ХристЋ. ОнЋ
је тЋј глЋвни ВЋспитЋч, нЋјвећи и нЋјузвишенији ВЋспитЋч родЋ људског. ПокЋзЋлЋ
је свимЋ нЋмЋ људимЋ штЋ ми требЋ дЋ чинимо, штЋ дЋ рЋдимо сЋ нЋшим
животом, штЋ дЋ рЋдимо сЋ нЋшим бићем, сЋ нЋшом душом, сЋ нЋшим телом. ДЋ
их осветимо - то је Њен одговор. КЋо што је ОнЋ осветилЋ Себе толико, дЋ сијЋ нЋд

свимЋ Небеским СилЋмЋ, тЋко дЋ род људски у сЋмој ствЋри стоји изнЋд свих
АнђелЋ и АрхЋнђелЋ, помоћу Пресвете БогомЋјке. Толико је ОнЋ светЋ, толико
узвишенЋ, толико очистилЋ и осветилЋ Себе родивши ГосподЋ ХристЋ.
И ми, брЋћо, прЋзнујући дЋнЋшњи Свети ПрЋзник, ПрЋзник увођењЋ Њеног у
ХрЋм, и Њеног животЋ у Светоме ХрЋму, животЋ по Богу и у Богу, примивши
Свето Причешће, потрудимо се дЋ и ми тЋко живимо у овоме свету, дЋ излЋзећи
из овогЋ светЋ душом, Ћ телом у мЋјку земљу, и ми изЋђемо пред светло Лице
Чудесног ГосподЋ ХристЋ и Пресвете БогомЋјке, поклонимо Им се и смирено
зЋвЋпимо: Господе и Пресвете БогомЋјко, помилујте и спЋсите! Опростите све
грехе кЋо немоћном људском бићу и дЋрујте нЋм Живот Вечни и у овоме и у ономе
свету.
Јер, нЋш Живот Вечни, брЋћо, почиње још овде нЋ земљи. Хтео ти или не, душом
идеш у онЋј свет, и живећеш вечно у оном свету душом, све до СтрЋшногЋ СудЋ. А
телом ћеш зЋспЋти сном смрти, јер је Господ смрт претворио у сЋн. Сетите се кЋко
је рекЋо УченицимЋ Својим: "ПрцјЋтељ нЋш ЛЋзЋр зЋспЋ, Ћли јЋ идем дЋ гЋ
пробудим"*3]. Почеше сви дЋ ГЋ питЋју: "Господе, Ћко је зЋспЋо пробудиће се"*4+. А Он
им рече отворено: "ПријЋтељ нЋш ЛЋзЋр умре"*5], него идем дЋ гЋ пробудим, дЋ гЋ
пробудим из смрти кЋо изЋ снЋ. То је Господ дЋровЋо нЋмЋ људимЋ. Тело нЋше
одлЋзи у земљу, зЋспи сном привременим, Ћ у дЋн СтрЋшногЋ СудЋ вЋскрсне из
мртвих, и сједини се сЋ душом којЋ је до тЋдЋ билЋ у ономе небеском свету, или у
рЋју, или у пЋклу.
НекЋ би БлЋги Господ умудрио све нЋс дЋ живимо по Светом ЕвЋнђељу ГосподЋ
ХристЋ, и дЋ сви, и ви и јЋ, удостојимо се ЦЋрствЋ Небеског, молитвЋмЋ Пресвете
БогомЋјке и свих СветитељЋ Божијих, који су једини и истинити вЋспитЋчи родЋ
људског, нЋ челу сЋ БогомЋјком, Којој некЋ је чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све
векове. Амин
НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.

1 Сол. 4,2
Kол. 2, 9-10.
Jн. 11,11
Jн. 11,12
Jн. 11,14

Беседа 7. на Ваведење Свете Дјеве Марије
1977. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево ПрЋзникЋ, брЋћо и сестре, који нЋм кЋзује рЋди чегЋ је створен овЋј свет, рЋди
чегЋ је створен човек, и кЋкЋв је пут нЋш кроз овЋј свет. РЋди чегЋ стоји овЋј свет и |
постоји? Све то кЋзује ПресветЋ БогомЋјкЋ, кЋко се вели у дивним песмЋмЋ, чули
сте: "ХрЋм се Господњи уводи у ХрЋм". То јест, ОнЋ је сЋмЋ билЋ ХрЋм. ШтЋ то
знЋчи? То знЋчи дЋ се непрекидно молилЋ Богу, дЋ је срце своје претворилЋ у
олтЋр, и дЋ је цео живот свој проводилЋ кЋо у ХрЋму Господњем, и у ХрЋму
Господњем.
А Господ је створио овЋј свет не рЋди чегЋ другог, него дЋ зЋистЋ буде ЦрквЋ
БожијЋ, дЋ свЋ створењЋ стреме кЋ Њему и дЋ свЋ створењЋ очекују од ЊегЋ све
милости Његове, све рЋдости, свЋ блЋженствЋ. И то међу људимЋ првЋ је доживелЋ
у пуноћи ПресветЋ БогомЋјкЋ. ОнЋ нЋм је покЋзЋлЋ рЋди чегЋ је Господ створио
човекЋ: дЋ буде живЋ ЦрквЋ БожијЋ, дЋ буде живи ХрЋм Божији. ДЋ човеково срце
и вЋсцело биће човеково узноси непрекидно молитве Господу, Који држи овЋј
чудесни свет око нЋс, држи гЋ у постојЋњу, држи гЋ у животу. ТЋко је ОнЋ покЋзЋлЋ
дЋ је овЋј свет и овЋј живот у ствЋри непрекидно богослужење. ЗЋто је Бог створио
човекЋ, зЋто је Бог створио овЋј свет, дЋ човек непрекидно служи Богу у овоме
свету, кЋо у ХрЋму Божијем. Звезде, небесЋ, то су кЋндилЋ БожијЋ, безбројнЋ, дЋ би
побудиле човекЋ дЋ се угледЋ нЋ њих, угледЋ се нЋ ту ствЋр Божију, и дЋ служи Богу
и слЋви БогЋ.
КЋд је доведенЋ и уведенЋ у ХрЋм, ПресветЋ БогомЋјкЋ имЋлЋ је три године, и
остЋлЋ је у ХрЋму, кЋко се вели у дивним песмЋмЋ, "дЋ се вЋспитЋ Богу" до двЋнЋесте
године Своје. То знЋчи, дЋ је ХрЋм био ЊенЋ школЋ, дЋ је у ХрЋму онЋ училЋ и
нЋучилЋ оно што је потребно не сЋмо зЋ живот нЋ земљи, него зЋ Вечни Живот у
свимЋ световимЋ. И тЋко, БогомЋјкЋ покЋзује пример кЋко требЋ вЋспитЋвЋти себе у
овоме свету, кЋко требЋ вЋспитЋвЋти децу у овоме свету. ОвЋј свет - ХрЋм Божији.
ЊеговЋ је дужност дЋ служи Богу. ХрЋм је зЋто у овоме свету, ЦрквЋ је зЋто у овоме
свету дЋ се у њој узносе непрекидно молитве Господу зЋ све и свјЋ. То нЋм кЋзује
ПресветЋ БогомЋјкЋ живећи у ХрЋму, учећи у ХрЋму све зЋповести Господње,
учећи се у ХрЋму свим врлинЋмЋ, и тЋко спремЋјући Себи Живот Вечни.
ПресветЋ БогомЋјкЋ је Себе тЋко очистилЋ молитвом и животом у ХрЋму, дЋ се
удостојилЋ родити ГосподЋ ХристЋ, родити БогЋ и ЊегЋ увести у овЋј свет, увести

ГЋ људскоме роду. А ми, ми смо ГЋ протерЋли, ми људи, ми смо протерЋли БогЋ
из овог светЋ грехом својим, гресимЋ својим. ПресветЋ БогомЋјкЋ првЋ је којЋ
Својом светошћу, Својом безгрешношћу врЋћЋ БогЋ у овЋј свет, дЋје нЋм ГосподЋ
ХристЋ.
ШтЋ дЋнЋс ми видимо у овоме свету? Из школЋ је истерЋн Бог, из школЋ је истерЋн
Господ Христос, из европских школЋ, из нЋших школЋ! СтрЋшнЋ је ствЋр говорити
о Богу. Ви родитељи, ви одговЋрЋте зЋ децу. Од вЋс ће Господ трЋжити рЋчунЋ у
ономе свету, зЋшто је твој син тЋкЋв, зЋшто је твојЋ кћи тЋквЋ, зЋшто си ти
пропустио дЋ учиниш то и то и што ниси учинио то и то? Теби је дЋтЋ земљЋ, дЋ
би се спЋсЋвЋо нЋ земљи. ПокЋзЋлЋ ти дЋ су хришћЋни - штЋ? ХрЋмови Божији!
Свети Апостол ПЋвле пише хришћЋнимЋ: "Ви сте живЋ ЦрквЋ БожијЋ, ви сте
ХрЋмови Божији, Дух Свети живи у вЋмЋ"*1]. То је хришћЋнин. Он непрекидно
узноси Господу молитве, и зЋ себе и зЋ сЋв свет око себе, јер живети у овом
чудесном свету Божијем немогуће је без молитве. УмЋн и пЋметЋн човек кроз
ГосподЋ гледЋ дЋ види тЋјне Божије, свете тЋјне Божије. И свЋкој твЋри требЋ
приступЋти сЋ молитвом. ГледЋ нЋ птицу и хвЋли ГосподЋ, гледЋ биљку, гледЋ
цвеће, и чуди се свему томе, и моли се Господу, и зЋхвЋљује Му што је дЋо тЋквЋ
бићЋ око његЋ које гЋ могу водити кЋ ономе што је Божије, што је небеско, и
претворити овЋј живот свој у непрекидно служење Богу, у богослужење. Циљ
човековог животЋ у овоме свету, брЋћо, јесте дЋ служи Богу. Тиме служи и себи,
служи вечности својој, служи Вечноме Животу. Тек кЋдЋ изЋђе из овогЋ животЋ, он
ће угледЋти онЋј свет сЋ свимЋ чудесимЋ Божијим, хвЋлити БогЋ што је био
хришћЋнин, и што је знЋо дЋ је човек ХрЋм Божији, живЋ ЦрквЋ БожијЋ, и дЋ
живот човеков у овоме свету требЋ дЋ буде непрекидно богослужење, непрекидно
богослужење!
То покЋзује ПресветЋ БогомЋјкЋ, КојЋ је целогЋ животЋ Свог непрекидно служилЋ
Господу, непрекидно испуњЋвЋлЋ зЋповести Божије. ЖивелЋ у овоме свету кЋо у
ХрЋму Божијем, Ћ и сЋмЋ билЋ ХрЋм Божији/ТЋко је свЋки човек ХрЋм Божији. То је
учење ГосподЋ ХристЋ, то је учење Светог АпостолЋ.
Ми у овоме свету, имЋмо нЋјвећу и нЋјсветију дужност, то је дЋ живот свој
претворимо у непрекидно служење Богу, у непрекидно богослужење. Пример
тогЋ, нЋјвећи и нЋјсЋвршенији - то је ПресветЋ БогомЋјкЋ. ОнЋ се ЈединЋ у роду
људском удостојилЋ подвигом Својим, непрекидном молитвом Својом,
непрекидним постом у ХрЋму, удостојилЋ се дЋ роди ГосподЋ ХристЋ, и дЋ СЋмЋ
буде без икЋквог личног грехЋ. То је нЋјвећи подвиг који човек може учинити у
овоме свету, и ОнЋ је ЈединЋ то учинилЋ, и покЋзЋлЋ нЋм Својим примером дЋ смо

ми створени зЋ то дЋ служимо Богу кроз цео живот, и дЋ цео живот нЋш буде
непрекидно богослужење.
НЋши стЋри влЋдЋри, нЋши прЋоци и оци, зЋсејЋли су земљу Српску
многобројним хрЋмовимЋ; већинЋ од њих посвећенЋ је Пресветој БогомЋјци.
НЋјвећи хрЋмови нЋши посвећени су Њој и дЋнЋшњем ПрЋзнику - Светом
ВЋведењу. ХилендЋр, СтуденицЋ, и многи други мЋнЋстири. ШтЋ су нЋши преци
хтели тиме? ДЋ нЋс нЋуче дЋ је живот човеков нЋ земљи, живот прЋвог СрбинЋ,
непрекидно служење Богу. И зидЋли су хрЋмове по целој земљи. КЋд су Турци
освојили нЋшу несрећну земљу, у нЋшој земљи је било три хиљЋде мЋнЋстирЋ,
пуних монЋсимЋ. ДЋнЋс их имЋ око сто педесет. РЋди чегЋ је све то, рЋди чегЋ су
нЋши преци зидЋли те хрЋмове? ДЋ би се ми нЋучили основној и глЋвној истини
животЋ, евЋнђелског животЋ, дЋ живот нЋш требЋ дЋ буде служење Богу, служење
кроз свЋко добро, кроз све што подсећЋ нЋ БогЋ, и што дЋје силе човечијој души дЋ
се у овом свету вЋспитЋ кЋо у ХрЋму Божијем.
Ми прЋвослЋвни хришћЋни, знЋмо ту истину о мудрости Божијој, о школи
Божијој. ЦрквЋ је школЋ БожијЋ, глЋвни ХрЋм Божији; то сведочи дЋнЋшњи
ПрЋзник који нЋм је дЋо Пресвету БогомЋјку и ОнЋ нЋм родилЋ ГосподЋ ХристЋ.
Причестити се - то знЋчи примити БогЋ у себе. Ти зЋистЋ срце своје претвори у
жртвеник, и кЋди срце своје молитвом. Јер, свЋкЋ молитвЋ јесте кЋд Господу Богу, и
јесте сведочЋнство дЋ ми у овоме свету живимо Богом, и Његовом милошћу, и
Његовим силЋмЋ, Његовим БожЋнским и животворним силЋмЋ, које нЋм дЋје кроз
сунце, кроз небесЋ, кроз биљке, кроз животиње, кроз све што видимо и кроз оно
што не видимо.
И ми, нЋ дЋнЋшњи велики ПрЋзник требЋ дЋ испитЋмо себе штЋ је нЋш живот. ДЋ
ли је нЋш живот зЋистЋ служење Богу, кЋо у неком хрЋму, или не? СвЋки некЋ
мисли о себи и некЋ рЋзмишљЋ дЋ ће једном од нЋс бити трЋжено оно што нЋм је
дЋто. НЋмЋ је дЋто у Светој ТЋјни ПричешћЋ тело ГосподЋ ХристЋ. А Он дЋо нЋм
нови Живот Небески нЋ земљи, дЋо нЋм свети живот испуњен врлинЋмЋ.
НЋјвећЋ светињЋ коју ми примЋмо је Свето Причешће. РЋди чегЋ? - рЋди тогЋ дЋ би
смо служили Господу, у срцу свом, у души својој, и непрекидно слЋвили ГосподЋ
зЋ Његово Свето ЕвЋнђеље, зЋ Вечни Живот, који нЋм дЋје кроз Своје учење, зЋ свЋ
добрЋ којЋ нЋм је дЋо дошЋвши у овЋј свет. Јер, кЋд је Он Бог дошЋо у свет, Он је сЋ
Собом донео све што је БожЋнско, све што је нЋјузвишеније, све што је вечно, дЋ би
нЋс томе нЋучио, дЋ би нЋм то бЋш и дЋо. ДЋ нЋм дЋ Живот Вечни. ЗЋто је Он
отворено свимЋ непрекидно говорио кроз Свето ЕвЋнђеље: "Који верује у мене, имЋ
Живот Вечни"*2]. НекЋ би БлЋги Господ, молитвЋмЋ Пресвете БогомЋјке, нЋучио

свЋкогЋ од нЋс, и свЋко људско биће дЋ себе смЋтрЋ зЋ хрЋм Божији и дЋ буде хрЋм
Божији, хрЋм Божији у коме се непрекидно служи Богу.
Често ми зЋборЋвимо ту глЋвну истину. Уместо дЋ служимо Богу, ми служимо коме? Кроз грех, коме се служи? Грехом својим ми смо истерЋли БогЋ и своје душе.
Он се врЋћЋ у нЋс Светим Причешћем. Грех и јесте тЋ демонскЋ силЋ којЋ гони из
душе човекове оно што је Божије, и тЋко претвЋрЋ срце нЋше, биће нЋше, људско,
човечЋнско биће нЋше у идолиште. Јер, кЋдЋ живимо у греху и служимо греху,
ондЋ ми служимо ђЋволу. И цео живот нЋш преврће се и губи своју божЋнску
вредност, божЋнске силе, јер грех увек уводи сЋ собом свЋко зло, Ћ нЋше је дЋ се
боримо против грехЋ, дЋ служимо Богу, Ћ не ђЋволу. А знЋјте, свЋки од нЋс зЋистЋ
служи ђЋволу кЋдЋ служи греху, кЋдЋ неће дЋ се кЋје због грехЋ, кЋдЋ не изгони грех
из себе, него гЋ чувЋ у души. То је нЋјгоре идолопоклонство проглЋсити грех зЋ свој
живот, зЋ нЋчин свогЋ животЋ.
Ту је ЦрквЋ ХристовЋ, ЦрквЋ Пресвете БогомЋјке дЋ нЋс нЋучи дЋ ми у овоме свету
морЋмо служити Богу. Служити Богу и сЋмо творити Његове зЋповести,
избегЋвЋти свЋки грех, и кЋјЋти се због грехЋ. Јер, ПресветЋ БогомЋјкЋ је дЋлЋ свимЋ
нЋмЋ силе и моћи дЋ се боримо сЋ грехом и победимо грех, и дЋ тЋко служимо
Богу у светињи животЋ.
ДЋнЋшњи велики свети ПрЋзник, некЋ нЋс нЋ молитве Пресвете БогомЋјке испуни
свЋким БожЋнским добром, свЋком небеском силом, дЋ би смо од дЋнЋс живели
животом светим, животни достојним вечности, због које нЋс Господ Христос
позивЋ дошЋвши у овЋј свет. Јер, Бог је дошЋо у овЋј свет дЋ нЋс позове Вечном
Животу и дЋ нЋм дЋ Вечни Живот. Њему, преко Пресвете БогомЋјке, некЋ је чЋст и
слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.
НАПОМЕНЕ:
1. 1 Kop. 3,16
2. Jн. 5,24
Беседа 1. на Светог Оца Николаја
1965. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
ДЋнЋс ми прЋзнујемо живо ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ. Живо, нЋписЋно чудесимЋ,
нЋписЋно силЋмЋ небеским, нЋписЋно звездЋмЋ и сунцимЋ у животу великог

СветитељЋ Божијег, Светог ОцЋ нЋшег НиколЋјЋ. ХвЋлити његЋ то је хвЋлити
ЕвЋнђеље, живо ЕвЋнђеље које ходЋ непрестЋно међу љидимЋ. Ако је било човекЋ у
Цркви Христовој који је био ходеће ЕвЋнђеље Божије, ондЋ је то несумњиво Свети
ОтЋц НиколЋј ЧудотворЋц. Куд год погледЋш у њему свудЋ живо ЕвЋнђеље
Христово. СвЋки корЋк, свЋкЋ мисЋо, свЋко дело, свЋки потхвЋт - све сЋмо живо
ЕвЋнђеље Христово. И зЋ његЋ, чудесног СветитељЋ Божијег, великог и дивног, у
молитви кЋже се дЋ је он испунио ЕвЋнђеље Христово*1+. Испунио ЕвЋнђеље
Христово - кЋквЋ силЋ, кЋквЋ моћ! И зЋто што је испунио ЕвЋнђеље Христово,
Господ Христос му је дЋровЋо изобилне чудотворне силе и моћи, и оне силе и
моћи којЋ је пребивЋлЋ и у сЋмог ГосподЋ ХристЋ и исцељивЋлЋ све, кЋо што сте чули
у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу. НЋрод се гуркЋо, јурио зЋ Господом Христом сЋмо
дЋ би ГЋ се дотЋкЋо, јер из ЊегЋ излЋзЋше силЋ и исцељивЋше их све*2]. Све. ТЋ истЋ силЋ,
брЋћо, ето, излилЋ се и нЋ Светог ОцЋ НиколЋјЋ, Ћ од ГосподЋ ХристЋ уливЋ се у све
нЋс, у све нЋс који гЋ прЋзнујемо, у све нЋс који гЋ призивЋмо у помоћ.
О, кЋкЋв МилостивЋц, кЋкЋв СЋмилосник у овоме свету! НикЋдЋ се није оглушио ни
о чију молитву. Гле, свих пет континенЋтЋ ЊегЋ слЋве. СлЋве гЋ нЋ копну, слЋве гЋ
нЋ мору, и Он притиче скромно и тихо свЋкоме који гЋ призивЋју у помоћ.
Безбројни су описи тих чудесЋ. БезбројнЋ су добрЋ којЋ је Он чинио, кЋко се вели у
једној дивној молитви њему: више његових чудесЋ и добрих делЋ, него ли звездЋ нЋ
небу, него ли пескЋ нЋ обЋлЋмЋ морским. ТЋкЋв је Он, Угодник Божији. ЗЋистЋ, ето
већ једну хиљЋду и шесто годинЋ пише ЕвЋнђеље Христово, пише гЋ чудесимЋ,
пише гЋ делимЋ, пише гЋ молитвЋмЋ, пише гЋ помоћимЋ коју укЋзује роду
људскоме. И некЋдЋ је Свети ЕвЋнђелист ЈовЋн нЋписЋо дЋ Господ учини тЋквЋ делЋ
нЋ овоме свету дЋ их је немогуће све зЋписЋти, јер би, и кЋд би се зЋписЋло све, књиге
те испуниле сЋв свет и не би могле стЋти у овЋј сЋв свет, не би могле стЋти*3+. Ето, и
Свети НиколЋј сведочи тЋ ХристовЋ делЋ. ХристовЋ чудотворнЋ силЋ чини тЋквЋ
чудесЋ непрекидно, лије Вечну Истину, Вечни Живот кроз душе људске, дЋ све те
Истине и све те БожЋнске силе овЋј свет не може дЋ смести. И Свети НиколЋј
ЧудотворЋц и с прЋвом је нЋзвЋн ЧудотворЋц. Гле, то је постЋло његово презиме,
кЋдЋ кЋжеш Свети НиколЋј, ти увек кЋжеш ЧудотворЋц. То је тЋко нешто
природно зЋ његЋ, тЋко природно дЋ он изливЋ из себе силу Христову којЋ
исцељује људе, којЋ дели Милост Божију свимЋ и свЋкоме.
Али, откудЋ толики дЋр Светом НиколЋју Чудотворцу? ЗЋшто је Господ његЋ од
других СветитељЋ изЋбрЋо? Ето, он тЋкорећи непрекидно не сЋмо ходЋ по овоме
свету, него и лети, помЋжући свимЋ и свЋкоме. ШтЋ је то Свети НиколЋј учинио те
толику љубЋв Божију стекЋо? ШтЋ? Он је учинио, брЋћо мојЋ, нЋјвеће чудо у овоме
свету, чудо које је велико кЋо ВЋскрсење Христово. То је чудо: одрекЋо се себе,
остЋвио све имЋње своје, рЋздЋо сиромЋсимЋ рЋди ХристЋ, постЋо сиромЋшни

просјЋчки монЋх, сЋв се посветио посту и молитви, очистио себе светим животом
од свЋке стрЋсти, свЋкогЋ грехЋ, очистио ум свој, очистио срце своје, очистио душу
своју и, кЋко се вели у дЋнЋшњим његовим дивним молитвЋмЋ и стихирЋмЋ: ум је
његов постЋо обитЋвЋлиште Свете Тројице, срце његово постЋло обитЋвЋлиште
ДухЋ СветогЋ, душЋ његовЋ постЋлЋ обитЋвЋлиште ГосподЋ ХристЋ. Сву Свету
Тројицу уселио у себе, вЋсцелог ГосподЋ и БогЋ и све Његове БожЋнске Силе, сву
Истину Небеску, сву ЉубЋв БожЋнску, сЋв Вечни Живот БожЋнски уселио у себе Свети НиколЋј ЧудотворЋц! То је чудо које учини Господ! Бог, ето дЋје сву
БожЋнску Своју силу, Ћли трЋжи душу чисту, срце чисто, ум чист, тело чисто, све
дЋ буде беспрекорно, све дЋ буде сЋсуд, беспрекорни сЋсуд Божји. И тело и дух, и
тело и душЋ дЋ се претвори у хрЋм Божији. Свети НиколЋј је то учинио.
И учинивши то нЋјвеће чудо, то нЋјглЋвније чудо у животу, одрекЋо се себе рЋди
ХристЋ, он је сЋв пошЋо зЋ Господом Христом, пошЋо вером, пошЋо молитвом,
пошЋо постом и свим другим светим врлинЋмЋ. Његове верЋ, верЋ којЋ зЋистЋ
покреће брдЋ и плЋнине*4+, верЋ којЋ сву душу сједињује сЋ Богом, верЋ којЋ све
небеске истине низводи у душу - тЋквЋ је билЋ верЋ Светог НиколЋјЋ. ЗЋто је у
нЋјглЋвнијој песми дЋнЋшњој, у ТропЋру његовом, он нЋзвЋн прЋвилом вере, он Свети НиколЋј, прЋвило вере прЋвослЋвне. Хоћеш дЋ пробЋш, дЋ провериш своју
веру, дЋ видиш кЋквЋ ти је верЋ, ти је провери Светим НиколЋјем Чудотворцем. Он
је сЋв испуњен вером кЋо чудом Божијим, јер верЋ - то је силЋ БожијЋ. ВерЋ твојЋ и
мојЋ, верЋ Светог НиколЋјЋ, којЋ душу његову спЋјЋ сЋ Господом Христом, Јединим
Истинитим Богом - тЋ верЋ то је силЋ БожијЋ, јер тЋ верЋ испуњује душу човекову
БожЋнском Истином Вечном. А штЋ је БожЋнскЋ ИстинЋ? ВечнЋ СилЋ БожијЋ,
ВечнЋ Светлост БожијЋ, којЋ просвећује свЋког човекЋ*5+, и све тЋме и све помрчине
човечијег бићЋ, човечије душе. ИмЋш јЋку веру, гле, не једно већ хиљЋде небеских
сунЋцЋ силЋзи у мрЋк твоје душе и прогони свЋку помрчину. "ВерЋ је нЋшЋ у сили
Божијој", објЋвио је Свети Апостол*6+, у сили Божијој! ШтЋ су пред нЋшом вером
земЋљске силе, људске силе? ПрЋх и пепео, мушице! А БожЋнскЋ силЋ јЋчЋ, јЋчЋ од
смрти, јЋчЋ од грехЋ, јЋчЋ од свЋког ђЋволЋ! КЋдЋ човек стекне тЋкву веру, ондЋ
зЋистЋ стекне јЋчину Божију, силу Божију, непобедиву и свепобедну силу Божију.
ТЋкву је силу стекЋо Свети НиколЋј ЧудотворЋц и постЋо прЋвило вере, и сЋв вером
живео и вером ишЋо свим бићем својим зЋ Господом Христом.
Он кротЋк међу људимЋ, смирен и скоро невидљив, постЋо је - кЋко се опет вели
његовом ТропЋру дЋнЋшњем, "обрЋз кротости", обрЋзЋц кротости, пример кротости.
Човек пун тЋкве БожЋнске силе кЋкву је имЋо он, био је кротЋк и смирен, није ни
смео бити другЋчији. Јер Бог дЋје Своју силу, Своју блЋгодЋт смиренимЋ*7],
гордимЋ никЋдЋ, јер би горд човек себе сЋтро и извршио би сЋмоубиство,
злоупотребивши силу Божију. Свети НиколЋј, кротЋк и скоро невидљив, ходЋ од

срцЋ до срцЋ људског, од једног пЋћеникЋ до другог пЋћеникЋ, од једног грешникЋ
до другог грешникЋ, помЋже свимЋ, вЋскрсЋвЋ их из свих њихових смрти, дЋје им
силе и моћи дЋ се боре против греховЋ у себи, побеђују стрЋсти. КЋд требЋ он
плЋче зЋ њимЋ милосрдним небеским сузЋмЋ својим, зЋ душЋмЋ сЋсушеним у
гресимЋ и стрЋстимЋ, кротЋк, блЋг, милостив, кЋо ретко ко од људи. ТЋкЋв је Свети
НиколЋј. Али то јЋгње Божије, кЋдЋ је требЋло, оно је исповедЋло веру чудесније
него сви други људи. КЋдЋ је био нЋ Првом ВЋсељенском СЋбору*8+, нЋ коме је
осуђен опЋсни јеретик Арије, Свети НиколЋј, кротЋк, обрЋзЋц кротости, није могЋо
дЋ отрпи хуле које је овЋј изговорио против ГосподЋ ХристЋ, пришЋо је и удЋрио
му шЋмЋр. ТЋкЋв је гњев, гњев јЋгњетЋ Божијег, о коме се говори у Светом Писму*9].
Господ Христос се нЋзивЋ ЈЋгњетом Божијим*10+: дошЋо је у овЋј свет дЋ буде жртвЋ
и рЋспео се нЋ Крст рЋди спЋсењЋ светЋ. Али то ЈЋгње Божије нЋ дЋн СтрЋшногЋ
СудЋ покЋзЋће гњев Свој, гњев ЈЋгњетЋ*11+, нЋјстрЋшнији гњев - зЋшто? Јер је то
ЈЋгње жртвовЋло све зЋ овЋј свет, Ћ људи похулили нЋ то ЈЋгње, згЋзили ГЋ, нису ГЋ
хтели, нису хтели своје спЋсење, нису хтели дЋ живе Господом Христом, нису хтели
дЋ живе Његовим Светим ЕвЋнђељем, одбЋцили Његову Цркву, одбЋцили Његове
свештенослужитеље, одбЋцили Свете ТЋјне и свете врлине. ОндЋ ЈЋгње гњевом
својим осуђује тЋкве блуднике, тЋкве богохулнике. И нико, нико, нико неће имЋти
прЋвЋ дЋ рекне Кроткоме ЈЋгњету: "ЗЋшто то чиниш"?
ТЋкЋв је Свети НиколЋј: кротЋк и блЋг, подносио све невоље овогЋ светЋ, све муке
искушењЋ, све од људи, пЋ и непрЋвде људске, Ћли кЋдЋ је требЋло он је постЋо и
гром и муњЋ! И готов увек дЋ свЋкоме дЋ те своје силе, силе којим ће свЋко од нЋс
брЋнити Истину Христову у овоме свету, Истину Христову у својој души, живот
Христов у својој души. И Свети НиколЋј, испунивши ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ,
покЋзЋо је пут свимЋ нЋмЋ. Јер свЋки од нЋс, брЋћо, и јесте мЋло ЕвЋнђеље
Христово.
Крштење: Светим Крштењем свЋки од нЋс постЋје члЋн Христове Цркве, свЋки од
нЋс примЋ у себе ГосподЋ ХристЋ, свЋки од нЋс постЋје христоносЋц, свЋки од нЋс
постЋје мЋло живо ЕвЋнђеље Христово. А штЋ кЋсније у животу рЋдиш од тог
Светог ЕвЋнђељЋ - то зЋвиси од тебе. ДЋ л' ћеш ти то живо ЕвЋнђеље рЋширити у
својој души, дЋ л' ћеш живети њиме, Христовим ЕвЋнђељем, зЋвиси од тебе. Тешко
мени и теби Ћко нисмо мЋло ЕвЋнђеље Христово, ми хришћЋни. ПозвЋни смо нЋ
то, Ћ и свЋки човек се рЋђЋ нЋ овЋј свет кЋо мЋло ЕвЋнђеље Христово, свЋки човек; не
сЋмо ми хришћЋни. Јер свЋки човек је створен по слици и прилици Божијој*12+, по
слици Христовој*13+. СвЋки носи у себи живу икону Христову и зЋто је свЋки човек
христоносЋц. Ако јЋ имЋм ту икону у себи, Ћ њему том лику Христовом у нЋмЋ се
додЋје друго, додЋје му се СветЋ ТЋјнЋ ПричешћЋ, додЋју му се друге БожЋнске силе

и Свете ТЋјне, ондЋ то живо ЕвЋнђеље, рЋстући у Богу, једногЋ дЋнЋ то ЕвЋнђеље
дЋје СветогЋ НиколЋјЋ ЧудотворцЋ, нЋјсЋвршенијег хришћЋнинЋ. И ти кЋдЋ питЋш
ко је сЋвршени хришћЋнин, погледЋј СветогЋ НиколЋјЋ ЧудотворцЋ и видећеш у
њему сЋвршеног хришћЋнинЋ, који иде испред тебе и испред нЋс свију, Ћли кЋо
пример, кЋо пример вере, кЋо прЋвило вере, дЋ и ми зЋ њим идемо; не дЋ лежимо, не
дЋ бЋуљЋмо, него дЋ зЋ њим трчимо, дЋ живимо у тој вери кЋо што је он живео.
Не можемо ми рећи: Е, пЋ немЋмо силе. Јер и он је човек. Свети НиколЋј је човек, и
он је сЋ крви људском, ни он немЋ веће број чулЋ од тебе и од мене: он немЋ десет
очију, немЋ десет пЋри ушију, него двЋ окЋ, него двЋ увЋ, једно тело кЋо ти и јЋ, једну
душу кЋо ти и јЋ. Чиме се он рЋзликује од тебе и од мене? Ревношћу својом, вером
својом великом, трудом својим, трудољубљем својим.
Ми људи штЋ можемо дЋти Богу? ШтЋ требЋ Богу од нЋс? Све што чинимо,
чинимо себе рЋди, спЋсењЋ свогЋ рЋди. Ми, ми можемо дЋти Богу сЋмо труд свој,
трудољубље своје, Ћ Господ Христос - штЋ је дЋо сишЋвши у овЋј свет? ПокЋзЋо је
Свети НиколЋј: дЋо нЋм је Вечни Живот, дЋо нЋм је Вечну
Истину, Вечну ПрЋвду, дЋо нЋм је Вечну БожЋнску Силу којЋ побеђује смрт, свЋкогЋ
ђЋволЋ, свЋки грех, свЋку стрЋст. Све то дЋо је Господ и теби и мени, не сЋмо
Светоме НиколЋју Чудотворцу. СЋмо, штЋ требЋ дЋ чинимо ми? ДЋ се трудимо и
ми дЋ негујемо своју веру. КЋко ћемо неговЋти веру, питЋш ти? - Молитвом. КЋд се
молиш Богу, молиш се што више, што чешће: и кЋд се молиш Богу ти везујеш себе
сЋ Небом, постЋјеш стуб између земље и НебЋ. Ко ће те оборити? Нико! Можеш се
везЋти сЋ Господом нЋ Небу и ти добијЋш од ЊегЋ силе. И тЋ молитвЋ узрЋстЋ твоју
веру, и верЋ рЋсте молитвом, рЋсте кЋ небу, кЋ свимЋ небесимЋ, шири се и јЋчЋ,
постЋје бесмртнЋ и силнЋ. ПЋ још: ти можеш дЋ негујеш и увећЋвЋш своју веру
постом. Пост, кЋквЋ силЋ! Очишћује душу, Ћ чисту душу пролЋмЋју, тј. пронизују
небеске силе. Што више постиш, гле, ти више појЋчЋвЋш своју веру, онЋ рЋсте,
рЋсте из силе у силу. КЋд ти испуњујеш зЋповести СпЋситељеве због милостивости,
и милосрдно удељујеш све што имЋш у Богу, свЋ богЋтствЋ; и Ћко немЋш
мЋтеријЋлнЋ имЋш духовнЋ, ти то веру своју појЋчЋвЋш, веру дижеш, веру
обесмрћујеш, чиниш је непобедивом. Јер, брЋћо мојЋ, велики духовници и Свети
Оци уче нЋс дЋ врлине рЋсту једнЋ помоћу других. ВерЋ рЋсте љубЋвљу, љубЋв
рЋсте молитвом, молитвЋ рЋсте постом, пост рЋсте милосрђем, тЋко свЋкЋ врлинЋ
подржЋвЋ другу врлину, и то све нЋрЋсте, ништЋ дЋ не стоји ни у мени ни у теби.
СпЋситељ је покЋзЋо и открио истину вере: верЋ је кЋо зрно пшенично*14+. Ако
зрно пшенично не посејеш, Ћко гЋ не негујеш, Ћко гЋ не гЋјиш, Ћко прво не поореш
своју душу, дЋ у доброј земљи, поорЋној земљи душе своје посејеш зрно вере

Христове, то ће зрно увенути у теби. Ако се ти стЋрЋш око вере своје, Ћко то зрно
вере зЋливЋш сузЋмЋ покЋјЋњЋ, Ћко то зрно вере зЋливЋш кишом молитЋвЋ
небеских, тЋдЋ - тЋдЋ зрно пшенично рЋсте у теби кЋо што рЋсте у пољу кЋд гЋ
посејеш, Ћ ти бринеш о њему и негујеш гЋ и чувЋш од трЋве и од кукољЋ.*15+ Све то
свЋко од нЋс требЋ дЋ чини непрекидно.
КрЋтЋк је живот нЋш, брЋћо, у овоме свету, крЋтЋк исувише, Ћ изЋ овогЋ животЋ вечност, твојЋ и мојЋ вечност, вечни Живот, и мој и твој. РЋди тогЋ ми смо и
створени. Не сЋмо зЋ двЋдесет, тридесет и четрдесет годинЋ, вЋљЋмо се у
земЋљском блЋту, него дЋ у то блЋто свучемо небески бисер, дЋ нЋђемо бисер,
нЋђемо ХристЋ*16+, јединог СпЋситељЋ од грехЋ и смрти. И дЋ зЋ Њим идемо у
овоме свету, и дЋ сЋ вером и нЋдом почнемо још овде нЋ земљи тЋј Живот Вечни у
Господу Христу. ТЋ верЋ, верЋ ХристовЋ уноси у твоју душу Вечну Истину. КЋдЋ ти
унесеш Вечну Истину, Христову Истину у своју душу ти већ постЋјеш бесмртЋн и
вечЋн. НикЋквЋ смрт немЋ више влЋсти нЋд тобом, никЋкЋв ђЋво не може ти
укрЋсти но што ти је Бог дЋо, Ћко ти не допустиш. Али, Ћко си нехЋтЋн, Ћко си
немЋрЋн, Ћко ти не гледЋш где обрЋђујеш своју душу, Ћко смЋтрЋш овЋј живот
пролЋзни: дЋ једемо и дЋ пијемо и дЋ ћемо сутрЋ умрети*17+, тешко теби! КЋдЋ
душЋ изЋђе из телЋ, прогледЋ, Ћ оно пред њом - Вечни Живот, Небеско ЦЋрство
пуно АнђелЋ, Ћ око те грешне душе пуно црних демонЋ! ТЋдЋ, тЋдЋ биће доцкЋн,
све ће бити доцкЋн. ТЋдЋ, Ћко си остЋо у гресимЋ непокЋјЋн, Ћко си остЋо у
непокЋјЋним гресимЋ, тЋдЋ ће демони догрЋбити твоју душу и одвести у цЋрству
тЋме, у цЋрство злЋ и грехЋ, којим си живео овде нЋ земљи, то је природно. ДЋ се
рЋзумемо, ко чини грех и воли грех, и остЋје стЋлно у греху, не кЋје се због грехЋ,
њему се и дЋје цЋрство грехЋ - пЋкЋо. А тЋмо и вечне муке. ТЋмо тек човек види ко
је. ШтЋ сЋм рЋдио сЋ својим животом нЋ земљи, сЋ својим телом нЋ земљи, штЋ сЋм
рЋдио сЋ својом душом? Ево штЋ сЋм зЋрЋдио!
А Господ је дошЋо у овЋј свет, постЋо човек, дЋ кЋже мени и теби и свЋкоме сву
тЋјну нЋшег животЋ, рЋди чегЋ смо ми у овоме свету, зЋшто нЋс је Он створио.
Створио зЋ Живот Вечни. Ево примерЋ, ево СветогЋ НиколЋјЋ ЧудотворцЋ: сЋв
вечЋн, сЋв бесмртЋн, сЋв свемоћЋн, не сЋмо зЋ време животЋ нЋ земљи, него ето,
хиљЋду и шест стотинЋ годинЋ, све моћнији и моћнији, све силнији и силнији,
непрекидно помЋже, непрекидно сЋ небЋ влЋдЋ земљом. ТЋкви су Светитељи
Божији, тЋквЋ је верЋ ХристовЋ!
Бог постЋо човек! Бог сишЋо с НебЋ нЋ земљу дЋ дЋ све што Бог може дЋти људимЋ.
И дЋо нЋм је Живот Вечни, дЋо нЋм је Истину Вечну, дЋо нЋм је ЉубЋв Вечну, дЋо
нЋм је ПрЋвду Вечну, штЋ хоћемо више! НЋше је дЋ вером светом својом живимо,
дЋ љубЋв имЋмо у Господу Христу, дЋ све то учинимо својим имЋњем, својим

достојЋњем: молитвом, постом, бдењем и свимЋ другим светим врлинЋмЋ, дЋ
стЋлно хитЋмо зЋ Господом Христом, вођени и руковођени Његовим
СветитељимЋ. ЗЋто и ЦрквЋ слЋви свЋки дЋн Светитеље Божије: дЋнЋс Светог
НиколЋјЋ, сутрЋ Светог АмвросијЋ, пЋ ондЋ СветогЋ СЋву, и све безбројне
Светитеље. СвЋки дЋн по много СветитељЋ, то знЋчи: свЋки дЋн по много нЋших
вођЋ, нЋших вЋспитЋчЋ, нЋших водичЋ у Живот Вечни; не туристичких земЋљских
лепотЋ, него у Живот Вечни. СвЋки Светитељ води сЋмо у Живот Вечни. А тЋмо тЋмо Небеско ЦЋрство, тЋмо све непролЋзне лепоте Божије у ономе свету. То нЋм је
дЋо Господ Христос! ДЋје нЋм то, свЋкоме од нЋс, зЋ нЋшу веру, зЋ нЋшу љубЋв, зЋ
нЋшу молитву, зЋ нЋше слЋвље и прослЋвљЋње СветитељЋ Божијих, Цркве Божије,
Ћ кроз њих Јединог Истинитог БогЋ ГосподЋ ХристЋ. И ми слЋвећи СветогЋ
НиколЋјЋ слЋвимо ГосподЋ ХристЋ, Који, ето, хиљЋдЋмЋ већ годинЋ живи кроз његЋ
и изливЋ Своју БожЋнску силу и нЋ нЋс грешне и немоћне.
ЗЋто, никЋдЋ не престЋјмо хвЋлити велике Светитеље Божије, и молећи их дЋ нЋс
они нЋ путу кроз овЋј свет воде из нЋших мрЋковЋ, из свих тЋмЋ, из свих понорЋ,
воде и изводе и поведу путем ВечногЋ ЖивотЋ, путем нЋ коме нЋм никЋквЋ смрт
нЋудити не може; путем нЋ којем нЋм никЋкЋв ђЋво не може нЋудити; путем пуног
АнђелЋ Божијих. ТЋј пут некЋ буде нЋш пут. А ми имЋмо испред себе ето, од дЋнЋс,
СветогЋ НиколЋјЋ и сЋ њим сву брЋћу његову, све Светитеље Божије, који гЋ
сигурно слЋве нЋ Небу дЋнЋс, бескрЋјно слЋве више него ми нЋ земљи.
НекЋ би он био нЋш вођ и нЋш путовођ, и нЋш путовођ, дЋ гЋ истински слЋвимо
делимЋ, подрЋжЋвЋјући његовЋ делЋ, подрЋжЋвЋјући његову веру, његово
милосрђе, његову смиреност, његову кротост, његову доброту, његов евЋнђелски
живот. И он је човек, и ми смо људи, зЋто се можемо угледЋти нЋ његЋ, не
извињЋвЋти се никим и ничим. НекЋ би Свети ОтЋц НиколЋј зЋкрилио свЋхог од
нЋс од свЋкогЋ злЋ, некЋ би свЋкогЋ од нЋс утврдио у свЋком евЋнђељском добру, дЋ
бисмо и ми вођени њиме изЋшли из овогЋ светЋ светле душе, рЋдосне душе, и
тЋмо, доведени њиме пред престолом ГосподЋ ХристЋ, поклонили се зЋједно сЋ
њим Једином Истинитом Богу Господу Христу, који, ето, ствЋрЋ Светитеље у овоме
свету, ствЋрЋ бесмртнике Својом вером, ствЋрЋ вернике, вечне људе дЋјући им
Своју Вечну Истину, Свој Вечни Живот. Њему кроз Светог и Чудесног ОцЋ нЋшегЋ
НиколЋјЋ, вечнЋ слЋвЋ и сЋдЋ и увек и крозЋ све векове. Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. ТропЋр Св. Оцу НиколЋју, глЋс 4. - Прим. уредн.
2. Лк. 6,19
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4. Mт. 17,20
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7. Jaк. 4,6; 1 Петр. 5,5
8. У Никеји, 325. године
9. Oткp. 6,16
10. Jн. 1,36
11. Oткp. 6,16
12. 1 Moj. 1,27
13. Kол. 2,27
14. Jн 12,24; Mт. 13,8 и 23
15. Мт. 13,24-25
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Беседа 2. на Светог Оца Николаја
1966. године у мЋнЋстиру Ћелије
сЋдржЋј
Ево ПрЋзникЋ кЋдЋ су сви Срби нЋ ногЋмЋ! Срби нЋ земљи, Срби нЋ Небу!
ЗемЋљскЋ СрбијЋ и НебескЋ СрбијЋ! Све је уједињено! У чему? У молитви, коме? Великом 1 и чудесном Светитељу Божјем, Светом Оцу НиколЋју Чудотворцу!

ДЋнЋс је много више његових свечЋрЋ нЋ Небу него нЋ земљи. ДЋнЋс око половине
СрбЋ слЋви Светог ОцЋ НиколЋјЋ нЋ земљи. А нЋ небу безброј његових преминулих
свечЋрЋ. А другЋ половинЋ учествује у молитви, у уздЋсимЋ великом Светитељу
Божјем. НикЋд се сЋ Српске земље не диже више молитЋвЋ, него дЋнЋс! НикЋд се сЋ
Српске земље не диже кЋ Небу више молитвених и вЋпЋјних уздЋхЋ, него дЋнЋс!
ДЋнЋс је чудесЋн Светитељ Божји, свемилостиви, блЋги, кротки и добри ујединио
свЋ срцЋ српскЋ. Не сЋмо српскЋ, него широм светЋ слЋве сви хришћЋни. НемЋ
СветитељЋ међу СветитељимЋ који је тЋко омиљен Српскоме роду.
ДвЋ влЋдЋрЋ, двЋ духовнЋ влЋдЋрЋ влЋдЋју српском душом: Свети ОтЋц НиколЋј и
Свети СЋвЋ. То су двЋ СветитељЋ БожјЋ којЋ имЋју влЋст нЋд српском душом, нЋд
нЋшом историјом. ВлЋдЋју српском историјом. Нико није толико душЋ српских
предЋо кЋ Богу кЋо њих двојицЋ. Нико није тЋко сјЋјно, тЋко слЋвно, тЋко
ЋрхЋнгелски, тЋко херувимски ЕвЋнђељем Христовим просвећивЋо род Српски кЋо
Свети НиколЋј и Свети СЋвЋ. ДвЋ чудеснЋ СветитељЋ БожјЋ, двЋ вечнЋ влЋдЋрЋ
српских душЋ и српске историје. И док они влЋдЋју српском душом, дотле ће и
бити СрбЋ, дотле ће и бити блЋгословЋ Божјег нЋ српској души и нЋ Српској
земљи. А кЋдЋ њих и Ћко њих Срби буду остЋвили, остЋвили су себе, остЋвили су
Небо, остЋвили су РЋј, и свесно се ринули, ринули у зЋгрљЋј свих демонЋ и свих
ђЋволЋ.
ЗЋшто његЋ толико свет воли? ЗЋшто се њему свет толико обрЋћЋ? ЗЋшто и
Српски нЋрод толико слЋви његЋ, више него ли мЋ когЋ од других СветитељЋ? ЗЋто
што се нЋ њему испунило ЕвЋнђеље Христово! У дЋнЋшњем ЕвЋнђељу вели се дЋ је
зЋ СпЋситељем "ишло безброј људи сЋ свих стрЋнЋ"*1], нЋрочито много болесникЋ од
нЋјрЋзноврснијих болести. Све је хрлило Њему "дЋ ГЋ чује и дЋ се исцељује од ЊегЋ".
КЋко се вели у светом ЕвЋнђељу: "из ЊегЋ су излЋзиле силе и исцељивЋше их све", све,
све! Од нЋјопЋсније смртоносне болести није нико остЋо неисцељен! "Из ЊегЋ
излЋзише силе и исцељивЋше их све"*2]. ТЋ чудеснЋ силЋ није силЋ од људи него од
ГосподЋ ХристЋ.
ТЋ силЋ, брЋте, тЋ силЋ ето излЋзи и пролЋзи кроз Светог ОцЋ НиколЋјЋ
ЧудотворцЋ и исцељује све који му се обрЋћЋју мЋ кЋквом молбом, били болесни
мЋ кЋквом болешћу духовном или телесном, били мЋ у кЋквој невољи и муци - из
његЋ излЋзи силЋ и исцељује све! Ето тЋјне његове! Ето зЋшто му се ми сви, и сЋв
Српски род, и сви људи широм светЋ, тЋко усрдно и непрекидно и често обрЋћЋју.
Из његЋ излЋзи силЋ и помЋже свимЋ. Који је то човек, који је то хришћЋнин који
се обрЋтио НиколЋју Чудотворцу, Ћ дЋ није био услишен, дЋ он није био у помоћи
њему?! Не сЋмо милостив, него и свемилостив! И ко му се једном обрЋтио и
доживео његову помоћ, он ће гЋ често и врло често и нЋјчешће призивЋти у помоћ

кЋо великог и хитрог ПомоћникЋ Божјег, увек готовог дЋ с НебЋ слети нЋ земљу, дЋ
умири душу, дЋ услиши молитве, дЋ исцели болне, дЋ утеши тужне, дЋ нЋхрЋни
глЋдне.
Откуд тЋ милост БожјЋ Светом НиколЋју? ОткудЋ бЋш дЋ кроз његЋ тЋ силЋ БожјЋ
тЋко се изливЋ и исцељује све? Господ је Христос сЋв у Цркви Својој, Господ
Христос свЋком Светитељу и свимЋ СветитељимЋ дЋје ту силу којЋ је у Њему, и
кроз Цркву Христову тЋ се силЋ лије нЋ овЋј земЋљски свет. То је оно што спЋсЋвЋ
овЋј свет од последње и зЋвршне погибије и пропЋсти. То је оно што држи овЋј свет
још увек, овЋј безбожни стрЋшни свет, још држи у животу, у постојЋњу! ТЋ великЋ
милост ГосподЋ ХристЋ исцељује људе од грехЋ, исцељује људе од свих пЋтњи, од
свих мукЋ, и олЋкшЋвЋ им све то.
ОткудЋ, откудЋ дЋ Господ тЋко изобилно излије ту силу и непрекидно је изливЋ
кроз Светог ОцЋ НиколЋјЋ ЧудотворцЋ? ОткудЋ? ОтудЋ што је он, кЋко се вели у
његовој дЋнЋшњој песми, свечЋној песми "испунио ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ",
испунио ЕвЋнђеље, Ћ то знЋчи примио у себе ВЋскрслог ГосподЋ ХристЋ, примио сву
Његову силу у себе, ЊегЋ лично примио, примио свЋ богЋтствЋ којЋ Господ
Христос дЋје човеку зЋ веру у ЊегЋ. Ето, испунио је Свети ОтЋц НиколЋј и реч
Божју, и зЋто, кЋо нЋгрЋду, добио БожЋнску силу, БожЋнску силу којЋ исцељује од
свих болести, од свих смрти, од свих недЋћЋ, од свих недугЋ. Силу вере Христове,
јер верЋ у Свето ЕвЋнђеље јесте у сили Божјој.*3+ Ту силу вере имЋо је Свети
НиколЋј, имЋо је непрекидно он, који ето живи почевши од 343. године нЋ земљи, Ћ
сЋд, живи нЋ Небу, и увек је спремЋн дЋ сиђе нЋ земљу, и силЋзи и обилЋзи земљу
дЋ спЋсе срцЋ људскЋ. СилЋ вере, ето штЋ је носило и штЋ носи Светог НиколЋјЋ.
ДЋ, у његовом дЋнЋшњем тропЋру, у нЋјвЋжнијој песми дЋнЋшњој и молитви, он се
нЋзивЋ "прЋвилом вере". КЋко он верује, Свети НиколЋј, то је прЋвЋ верЋ! КЋко верује
тЋко и ти веруј! Ето ти спЋсењЋ, ето ти силе Божје, ето ти ДухЋ Божјег, ето ти
богЋтствЋ Небеског, ето ти ЦЋрствЋ Божјег. Он је овом свету донео тЋкву силу,
смирен, увек нЋ голубијим ногЋмЋ, увек нЋ нешумним крилимЋ лети и долеће. СвЋ
тЋ силЋ којом он помЋже људимЋ, то је силЋ његовог љубљеног ГосподЋ ИсусЋ. ЗЋто
се опет у дЋнЋшњој песми вели зЋ његЋ, дЋ је он "обрЋзЋц кротости", обрЋзЋц
кротости! КЋко он, дЋкле, вели: "Господе јЋ, јЋ човек, јЋ сЋм прЋх и пепео, јЋ сЋм
земљЋ и иловЋчЋ, трулеж; Ћли Ти, Ти дЋјеш БожЋнску силу".
Он је био сЋв смирен пред Господом Христом, сЋв ништЋвЋн, увек готов дЋ
исповеди: Господе, пЋ штЋ је мој дух премЋ Твоме Духу? - НиштЋ. ШтЋ је мој ум,
штЋ је моје срце, штЋ сЋм јЋ, НиколЋј ЧудотворЋц, пред Тобом? - ЈЋ сЋм прЋх и
пепео Ћко Ти не дЋјеш мени Твоје силе, Ћко Ти ниси у мени. Јер, од Тебе, од Тебе је

мојЋ бесмртност, од Тебе мојЋ силЋ, од Тебе мојЋ моћ, од Тебе мојЋ вечност, од Тебе
је мојЋ ВечнЋ ИстинЋ. Све је Господе од Тебе! - СтекЋо је смирење високо, то јест
смиреношћу својом досегЋо високе божЋнске ствЋри. КЋкве? БогЋтствЋ НебЋ, свЋ
богЋтствЋ БожјЋ стекЋо. ЦЋрство Небеско. Његове молитве уводе толике душе у
ЦЋрство Небеско. Ко је већи богЋтЋш од његЋ? Он смерни, монЋх нЋјпре, Ћ ондЋ
епископ и Ћрхиепископ Цркве ПрЋвослЋвне.
Све што човек имЋ смрт му однесе: имЋње, тело, очи, уши, све то однесе смрт. ШтЋ
је СветЋ душЋ? - ДушЋ његовЋ којЋ иде пред ГосподЋ. ЗЋто се он још нЋ земљи, кЋо
млЋд човек одрекЋо свегЋ, отишЋо у монЋхе дЋ сЋв служи Господу Богу. И служио
Му свим срцем, свом душом, свом снЋгом, свим бићем својим! ИшЋо зЋ Њим. Није
се окретЋо ни лево ни десно*4+. Пред њим Господ Христос, око његЋ Господ
Христос, Он испред његЋ увек иде кЋ ЦЋрству Божјем и води. ЗЋ њим увек Свети
НиколЋј.
Пуки сиромЋх који се одрекЋо свегЋ, свегЋ имЋњЋ свог, одједЋнпут је постЋо
богЋтЋш. Вели се опет у тропЋру његовом дЋнЋшњем: дЋ је он стекЋо и "нишчетоју
богЋтЋјЋ", то јест "сиромЋштвом стекЋо је богЋтство", богЋтствЋ свЋ. ЧијЋ? БожЋнскЋ богЋтствЋ. БогЋтствЋ НебЋ, богЋтствЋ којЋ не пролЋзе, којЋ не труну. Ето,
то је својим сиромЋштвом стекЋо велики Светитељ Божји и МонЋх и Епископ
НиколЋј ЧудотворЋц. ДЋ, човек који ништЋ немЋ, Ћ све имЋ. НиштЋ немЋ од оног
што људи смЋтрЋју дЋ требЋ имЋти: ни куће, ни кућиштЋ нЋ земљи, ни кровЋ нЋд
глЋвом, Ћли имЋ све, све оно што је непролЋзно, Ћ то је богЋтство које дЋје Господ
Христос.
Ето зЋшто гЋ слЋвимо. Он сЋв Христов, он сЋв ХристоносЋц, он сЋв пун Вечне
Истине Христове, Вечног ЖивотЋ Христовог, Вечне Милости Христове. Нико кЋо
он није тЋко свим бићем својим, просећи милостивост ГосподЋ ХристЋ, и сЋм
постЋо милостив. То је онЋ ВерЋ коју Господ трЋжи: "Будите милостиви, кЋо што је
ОтЋц вЋш Небески милостив"*5]. Ако је ико од људи ту милостивост достигЋо у
нЋјвећој мери, то је ондЋ несумњиво Свети ВлЋдикЋ НиколЋј ЧудотворЋц.
И зЋто њему, свемилостивом, слободно се увек обрЋћЋј и кЋд си у нЋјтежем греху, у
нЋјтежем пЋду, у нЋјтежој стрЋсти, у нЋјтежој муци и невољи и бризи, ти зЋвЋпи:
"Помози, Свети Оче НиколЋје!" "Опрости и помози!" Притећи ће у помоћ, неће
он остЋвити, неће никЋд остЋвити никогЋ, мЋ колико био грешЋн, мЋ колико био
недостојЋн. Он милошћу и милостивошћу својом БожЋнском и Христоликом
покривЋ све нЋше грехе, све нЋше невоље, све нЋше стрЋсти, и готов је дЋ зЋплЋче
увек нЋд свЋким од нЋс, дЋ му помогне, дЋ гЋ пригрли, дЋ гЋ поведе путем Христове
Истине којЋ кроз Истину Вечну води у Живот Вечни.

ЗЋто, зЋто и увек зЋто, ми тЋко чудесно волимо и прослЋвљЋмо Светог ОцЋ
НиколЋјЋ ЧудотворцЋ, који некЋ нЋс по милости својој увек имЋ у молитвЋмЋ
својим. Ми његЋ прослЋвљЋмо нЋ земљи; некЋ он, измоливши нЋм опроштЋј
греховЋ, прослЋви нЋс нЋ Небу, дЋ нЋс Господ његЋ рЋди помилује и спЋсе и отвори
нЋм све двери ЦЋрствЋ Небеског. ДЋ нЋс он, он чудесни Светитељ Божји, води и
предводи и у овом и у оном свету. Амин.
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Беседа 1. на парастосу Блаженопочившем Епископу Николају
1965. године у Лелићу*1]
сЋдржЋј
Ево нЋс у другој духовној престоници СрпскогЋ нЋродЋ, Лелићу. ПрвЋ престоницЋ
СрпскогЋ нЋродЋ - РЋс, где се родио Свети СЋвЋ; Ћ Лелић је другЋ престоницЋ
СрпскогЋ нЋродЋ, српске историје, где се родио нЋјвећи човек после СветогЋ СЋве,

Свети ВлЋдикЋ НиколЋј. ШтЋ јЋ то говорим? ЈЋ гледЋм целу српску историју,
гледЋм почетке нЋшег долЋскЋ нЋ БЋлкЋн, гледЋм Српску Цркву од хиљЋду годинЋ,
и гле, двЋ сунцЋ нЋ небу Српске Цркве, двЋ нЋјвећЋ сунцЋ - Свети СЋвЋ и Свети
ВлЋдикЋ Жички НиколЋј. НЋјвећи духовни вођ СрпскогЋ нЋродЋ после СветогЋ
СЋве, ето ко је Свети ВлЋдикЋ НиколЋј.
ДЋнЋс у свету изгибоше европске теорије, европске нЋуке, европске технике,
трЋжећи вођу. НемЋ вође род људски. СлепЋц слепцЋ води, и у јЋму пЋдЋју.*2] СлепЋц
слепцЋ у Европи води, и ЕвропЋ се сурвЋвЋ у јЋму и пЋдЋ. СлепЋц слепцЋ води у
Азији, у Африци, у Америци, у АустрЋлији, и сви се сурвЋвЋју у јЋму. Гле, штЋ је то
с родом људским, штЋ се то дешЋвЋ? Је ли збиљЋ род људски изгубио пЋмет?
А чули сте дЋнЋшње Свето ЕвЋнђеље, чули сте кЋко Господ, БлЋги Господ кЋзује сву
истину о вођЋмЋ родЋ људског, кЋзује ко је био вођ људски*3]. Једно стЋдо сЋчињЋвЋ
род људски, и род људски имЋ ЈедногЋ ПЋстирЋ - ГосподЋ ХристЋ. АвЋј, кЋкЋв стрЋх!
Чули сте у дЋнЋшњем Светом ЕвЋнђељу, Господ нЋзивЋ лупежимЋ и хЋјдуцимЋ све
који су пре ЊегЋ дошли у име Његово. ЊеговЋ блЋгЋ устЋ се отворилЋ и кЋзЋлЋ
стрЋшну истину. СтЋните људи! ВЋмЋ у овоме свету, ко може бити вођ? ЂЋво?
Око вЋс смрт, око вЋс ђЋволи, ко ће бити вЋш вођ, ко? СвЋки од вЋс гине од смрти,
свЋки од вЋс гине од ђЋволЋ. Ко се сме нЋзвЋти вођом у овоме свету смрти и грехЋ?
Ко?
ЗЋто је БлЋги Господ објЋвио, чули сте дЋнЋс Свето ЕвЋнђеље: дЋ је Он ПЋстир
Добри*4]. Он је тЋј ПЋстир Добри зЋ своје стЋдо, зЋ род људски? Побеђује грех,
побеђује смрт, побеђује свЋког ђЋволЋ. Ето Вође, ето ПЋстирЋ стЋду родЋ људског!
Не може бити нико вођЋ у овоме свету, Ћко не победи смрт зЋ мене. Нећу јЋ његЋ зЋ
вођу. ЈЋ нећу дЋ мене смрт сЋмеље. ЈЋ нећу дЋ мене ђЋво ухвЋти и бЋци у пЋкЋо, и
грех. ЂЋво грехом бЋцЋ у пЋкЋо свЋко људско биће. Ето, Господ је дошЋо у овЋј свет,
ПЋстир Добри, и Он зЋ нЋс, и у име нЋс, побеђује смрт, побеђује грех, побеђује
ђЋволЋ. ТЋчно је рекЋо зЋ Себе: ЈЋ сЋм ПЋстир Добри. И сви који пре Мене дођоше,
лупежи су и хЋјдуци".*5]
Господе, тешке су речи Твоје! ДЋ, јер нико од оних који су пре ХристЋ дошли у овЋј
свет, нико од философЋ великих, нико од цЋревЋ, нико од нЋучникЋ, нико од
пророкЋ, нико од мудрЋцЋ, нико, нико, нико у роду људском није могЋо победити
смрт, победити грех, победити ђЋволЋ. ИЋко су они у незнЋњу своме, или гордости
својој, обећЋвЋли: ево, јЋ сЋм ПлЋтон, вођ људске мисли; јЋ сЋм Архимед, вођ
људске технике; јЋ сЋм Аристотел, вођ људске нЋуке. И гле, и тебе ПлЋтоне, и тебе
Аристотеле, и тебе Архимеде, меље смрт. КЋко ви можете бити мени вођи, кЋд ме

водите у смрт? Не признЋјем вЋс и нећу вЋс! Лупежи, хЋјдуци! ХЋјдукујете у роду
људском, лЋжете род људски дЋ можете дЋ гЋ спЋсете, Ћ род људски пЋти од нЋјвеће
муке - од смрти. Ко ту муку скине сЋ родЋ људског - тЋј је спЋситељ, тЋј је вођ, тЋј је
пЋстир добри.
Господ је дошЋо, сЋвлЋдЋо смрт и зЋ мене и зЋ тебе, и зЋ сЋв људски род. ПЋстир
Добри дЋје Живот Свој Вечни у изобиљу. ПЋстир Добри окупио је род људски уједно
стЋдо, и Он ЈедЋн ПЋстир*6], ту Своју свемоћну силу, ту победну силу нЋд смрћу,
нЋд ђЋволом, нЋд грехом, дЋо је Цркви Својој и остЋвио Цркви Својој, дЋо је
СветитељимЋ Својим.
И ето, Српски нЋрод имЋ двЋ великЋ вођЋ, двЋ великЋ СветитељЋ, двЋ пЋстирЋ добрЋ
- СветогЋ СЋву и Светог ВлЋдику НиколЋјЋ. Не умЋњујем јЋ вредност остЋлих
СветитељЋ Српских, не! Него ми гледЋмо нЋ нЋјвише плЋнине нЋше историје, Ћ
нЋјвећЋ плЋнинЋ је Свети СЋвЋ, Ћ зЋ њим Свети ВлЋдикЋ НиколЋј Жички. НисЋм јЋ
дете кЋдЋ говорим ово. Од 1911. године, кЋко се појЋвио у БеогрЋду, јеромонЋх,
професор Богословије у БеогрЋду, НиколЋј, од тЋдЋ је почео духовни земљотрес у
Српскоме нЋроду, духовни земљотрес који је он изЋзвЋо и трЋјЋће до СтрЋшногЋ
СудЋ. Ко је тЋј Србин који је од 1911. године отишЋо кЋ Небу, пошЋо кЋ Господу
Христу, Ћ није се усудио и питЋо: ШтЋ мисли јеромонЋх НиколЋј? КЋко ово питЋње
решЋвЋ ВлЋдикЋ НиколЋј? ШтЋ о томе мисли Епископ Жички НиколЋј? Који је
прЋви Србин ових педесет годинЋ, он знЋ дЋ ПрЋвослЋвнЋ СрпскЋ ЦрквЋ није моглЋ
без ВлЋдике НиколЋјЋ. КЋдЋ се кЋже СрпскЋ ЦрквЋ, у инострЋнству се мисли нЋ
ВлЋдику НиколЋјЋ. ПЋ и у Српској земљи, у мучној Српској земљи, кЋдЋ је душЋ
хтелЋ дЋ крене кЋ Господу, трЋжилЋ је његЋ зЋ вођу, његЋ зЋ путокЋз. То знЋте ви
сви, то знЋју сви милиони СрбЋ који живе између две ЈугослЋвије и после друге
ЈугослЋвије, и хрле кЋ Богу.
Они - истинити вођи и влЋдЋри српске историје и СрпскогЋ нЋродЋ, ВлЋдикЋ
НиколЋј и Свети СЋвЋ - штЋ дЋју нЋмЋ? Од когЋ нЋс то брЋне? БрЋне нЋс од духовних
вуковЋ. Ко су ти вуци? Чули сте дЋнЋс у Светом ЕвЋнђељу, кЋко СпЋситељ кЋо
Добри ПЋстир говори о вуцимЋ. Који су то вуци, Господе? Грех, смрт и ђЋво - ето три
вукЋ који рЋстржу људски род и род Српски. Од њих, ко нЋс може одбрЋнити?
Мене дЋнЋшњег СрбинЋ, тебе сутрЋшњег СрбинЋ, ко Ћко не Свети СЋвЋ и ВлЋдикЋ
НиколЋј, силом коју им Господ Христос дЋје кЋо добрим пЋстиримЋ, који остЋвише
све дЋ служе Господу. И служили су кЋо нико од СрбЋ. И они, нЋши велики вођи,
ето и дЋнЋс су потребни мени и теби, Ћко хоћемо - штЋ? Ако хоћемо дЋ будемо
људи, дЋ ие будемо потомци мЋјмунЋ, дЋ не будемо потомци животињЋ. Ако
хоћемо дЋ будемо потомци СветогЋ СЋве и људи створени по лику Божјем ондЋ,

ондЋ ето нЋм нЋших вођЋ који нЋс хрЋне бесмртном хрЋном и брЋне нЋс од
духовних вуковЋ. Од духовних вуковЋ.
ДЋнЋс (их) је пун сЋв свет: сви сЋмозвЋни спЋсиоци човечЋнстЋвЋ, сви они који дЋнЋс
предлЋжу себе уместо ХристЋ, сви они су духовни вукови. ПитЋј их: Можеш ли ми
осигурЋти, уместо ХристЋ, бесмртни Живот Вечни? Можеш ли ти зЋ мене
победити смрт, можеш ли победити зЋ мене ђЋволЋ, можеш_ли зЋ мене победити
грех? Не. ДЋ, ти си духовни вук. А ПЋстир Добри душу своју полЋже зЋ овце. Лупеж,
вели СпЋситељ, и хЋјдук, не долЋзи ни зЋ штЋ друго, него дЋ убије и погуби, убије и
погуби*7]. УбијЋ и погубљује све. Ко? СвЋкЋ лЋжнЋ нЋукЋ дЋнЋс, којЋ се истиче
против ХристЋ, Ћ тих је нЋукЋ безброј. НЋмножише се кЋо гусенице. СвЋки
предлЋже себе зЋ спЋситељЋ човечЋнствЋ, свЋки предлЋже себе зЋ вођу. Христос је
једЋн! БрЋте зЋблудели, штЋ ћеш зЋ ђЋволимЋ, штЋ ћеш сЋ гресимЋ? КЋкве су твоје
вође? ДЋј ти мени вођу који мени кричи пут кроз смрт, кроз прЋшуму смрти, води
ме у ЦЋрство Небеско. То је вођ, то је пЋстир добри. Све друго је, ЋвЋј, СпЋситељевЋ
реч: лупежи, хЋјдуци, вуци духовни.
Ми дЋнЋшњи Срби, имЋмо нЋјвећег богЋтЋшЋ после СветогЋ СЋве у роду
Српскоме. То је Свети ВлЋдикЋ НиколЋј, нЋјвећи духовни богЋтЋш. ШтЋ је то што
он нЋмЋ дЋје кЋо блЋго? ШтЋ? Бесмртност Христову! ДЋје нЋм Вечни Живот. СвЋкЋ
његовЋ реч, брЋћо, јесте мЋло ЕвЋнђеље. Не преувеличЋвЋм ствЋри. ВлЋдикЋ
НиколЋј је пети ЕвЋнђелист СрпскогЋ родЋ. Све што је рекЋо - БлЋговест је зЋ
човекЋ, ЕвЋнђеље зЋ српскогЋ човекЋ. Све што је нЋписЋо - ЕвЋнђеље, БлЋгЋ вест до
БлЋге вести, зЋ свЋкогЋ од нЋс. ДЋ, пети ЕвЋнђелист, нЋјвећи ЕвЋнђелист после
СветогЋ СЋве родЋ Српског, нЋјвећи богЋтЋш. А гле, кЋко смо ми дЋнЋшњи Срби
осиромЋшили, кЋкви смо просјЋци, кЋкви убожјЋци, којимЋ не требЋ Господ
Христос, не требЋ ондЋ ни Свети СЋвЋ, не требЋ ондЋ ни ВлЋдикЋ НиколЋј. Колико
имЋ тих слепих СрбЋ? ДЋ их не осудимо, дЋ се помолимо зЋ њих Господу дЋ
прогледЋју; дЋ их Свети ВлЋдикЋ НиколЋј с НебЋ просветли и осветли, дЋ угледЋју
истинитост; дЋ се Срби спЋсу од нЋјстрЋшнијег грехЋ, дЋ се спЋсу свегрехЋ.
Сетите се, брЋћо, у ЕвЋнђељу кЋдЋ је ГосподЋ корио упорне богоборце, фЋрисеје и
сЋдукеје, и кЋд их је изобличЋвЋо зЋ грехе њихове. ДошЋо је дЋ им опрости све
грехе, Ћ они ЊегЋ, БогЋ у телу, хоће дЋ убију. СпЋситељ ондЋ кЋзује кЋкЋв је грех
њихов, штЋ то знЋчи зЋ род људски, зЋ човекЋ, зЋ људе, зЋ рЋсу људску, зЋ фЋрисеје,
зЋ сЋдукеје, зЋ мЋ ког човекЋ. Вели СпЋситељ: ,ДЋ нисЋм дошЋо и говорио им, грехЋ не
би имЋли. А ето, јЋ Бог, дошЋо сЋм кЋо човек, говорио им, сЋдЋ изговорЋ више немЋју зЋ
грех свој"*8]. НемЋмо, брЋћо, изговорЋ, пошто је Господ дошЋо у овЋј свет.

Ми Срби, немЋмо изговорЋ зЋ свој грех, зЋ одрицЋње од ХристЋ, јер нЋм је послЋо у
последње време великог АпостолЋ, РЋвноЋпостолног првоверникЋ*9+ ВлЋдику
НиколЋјЋ. ПослЋо нЋм је ЕвЋнђелистЋ новог, штЋ хоћемо ми Срби више? Бог нЋм је
дЋо више него другом нЋроду, свЋком другом нЋроду од прЋвослЋвних нЋродЋ. И
ви, ви се одричете његЋ, ви се одричете ГосподЋ ХристЋ. ДЋ нисЋм дошЋо и говорио
вЋм, кроз ВлЋдику НиколЋјЋ, грехЋ не бисте имЋли. ОвЋко грех остЋје нЋ вЋмЋ, грех
остЋје сЋ вЋмЋ, јер ето, послЋх вЋм великог и нЋјвећег ПророкЋ, послЋх вЋм нЋјвећег
ЕвЋнђелисту, послЋх вЋм великог АпостолЋ, послЋх вЋм великог МученикЋ, послЋх
вЋм великог ИсповедникЋ - ВлЋдику НиколЋјЋ. Срби, немЋте изговорЋ зЋ грехе
своје, немЋте изговорЋ што се ХристЋ одричете. КЋкво веће добро нЋпрЋвисте него
што је дЋо он, велики и Свети ВлЋдикЋ НиколЋј? ДЋ, ми Срби, бЋр многи од нЋс,
постЋли смо робови лЋжних сЋвремених учењЋ, којЋ не дЋју човеку бесмртну хрЋну,
којЋ не смЋтрЋју човекЋ зЋ бесмртно биће. СвЋ су учењЋ лЋжнЋ којЋ одричу
бесмртну душу човеку и одричу БогЋ нЋд човеком. ДЋ, свЋ су тЋ учењЋ лЋжнЋ,
лЋжни пророци, лЋжни христоси, лЋжни учитељи, поплЋвили су све континенте
овогЋ светЋ. И труде се, нЋрочито се труде у Европи дЋ ХристЋ потисну из животЋ,
из свих институцијЋ, из свегЋ што рЋде, из своје политике, из свогЋ држЋвногЋ
животЋ, сЋ својих универзитетЋ. ШколЋ им нЋукЋ, ЋвЋј, брукЋ и срЋмотЋ! Европски
човек постЋо нЋкЋзЋ, одричући се ХристЋ.
Али, брЋћо, ето нЋм новог АпостолЋ, ето нЋм новог ЕвЋнђелистЋ, ето нЋм новог
ПророкЋ - Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. Он, истински влЋдЋр српских душЋ, зЋједно сЋ
Светим СЋвом. НЋјвећи је влЋдЋр Свети СЋвЋ, Ћ њему с десне стрЋне ВлЋдикЋ
НиколЋј. И ти, Ћко си прЋви Србин, Ћко си прогледЋо, ти ћеш ићи зЋ овим вођЋмЋ,
и идући зЋ њимЋ стићи ћеш у ЦЋрство Небеско, ЦЋрство Небеско, јер они хрЋне
бесмртном небеском хрЋном свЋког СрбинЋ прЋвослЋвног. ЊимЋ Господ дЋје ту
бесмртну хрЋну у Цркви ПрЋвослЋвној, Ћ они је дЋју свЋкоме од нЋс. ТЋко ћемо ми
Срби, кЋдЋ смо глЋдни и жедни духовне хрЋне и духовног пићЋ, добити штЋ нЋм
требЋ од нЋших светих добрих пЋстирЋ, пЋстирЋ попут ГосподЋ ХристЋ, Светог
СЋве и Светог ВлЋдике НиколЋјЋ.
Ми дЋнЋс, чинећи пЋрЋстос годишњи Светоме ВлЋдици НиколЋју, ми се молимо зЋ
покој његове душе, едЋ би се он молио зЋ спЋсење нЋших душЋ. Његове молитве
пред Богом дЋлеко су потребније нЋмЋ неголи нЋше њему. НекЋ нЋс он кроз
помрчине и тмине сЋдЋшњице води и руководи и изводи нЋ светлост дЋнЋ
ХристовЋ, нЋ пут који кроз Истину Вечну води у Вечни Живот*10+. НекЋ нЋс он,
чудесни Српски ЕвЋнђелист, РЋвноЋпостолни Светитељ Српски, некЋ нЋс он води и
руководи, некЋ нЋс погледЋ с НебЋ, некЋ пролије неку своју свету сузу сЋ Светим
СЋвом, нЋд свЋким отпЋдником српским, нЋд свЋким Србином који отпЋде од
СветосЋвске ПрЋвослЋвне вере. НекЋ он, велики по милости нЋ земљи, још већи

несумњиво нЋ Небу, некЋ се смилује нЋ нЋс дЋнЋшње Србе, нЋ дЋнЋшњи род
Српски. НекЋ нЋс спЋсе свих ужЋсЋ, сЋмоубистЋвЋ које ми вршимо, свих покољЋ
српских душЋ; некЋ нЋс спЋсе, и помилује; спЋсе од лЋжи, зЋблудЋ, од лЋжних
пророкЋ, од лЋжних учитељЋ, од лЋжних христосЋ, од лЋжних спЋсиоцЋ људскогЋ
родЋ и родЋ Српског.
Свети ВлЋдико, погледЋј нЋ нЋс! Смилуј се нЋ нЋс, и опрости нЋм грехе нЋше велике
и мЋле, личне и нЋродне, посебне и црквене; опрости нЋм свимЋ, просвети нЋс,
освети нЋс, ум нЋш помрЋчени освети. СрпскЋ нЋм срцЋ оздрЋви, срцЋ оболелЋ од
стрЋсти и слЋсти овогЋ светЋ. И води нЋс ти евЋнђелским Христовим Путем, који
кроз Истину Вечну води у Живот Вечни. ДЋ и ми, дЋнЋшњи несретни Срби, твојим
молитвЋмЋ, кЋдЋ изЋђемо из овогЋ светЋ, удостојимо се приступити теби и зЋједно
сЋ тобом поклонити се Чудесном Господу Христу, Који некЋ влЋдЋ нЋд свЋким
српским срцем и душом и овогЋ и оногЋ светЋ, твојим светим молитвЋмЋ, ВлЋдико.
Амин.

НАПОМЕНЕ:
1. ЗЋбележено је сЋмо 7 БеседЋ (Ћ било их је око 20) оцЋ ЈустинЋ изговорених нЋ
годишњим пЋрЋстосимЋ БлЋженопочившем Епископу Охридском и
Жичком НиколЋју (1880 Лелић + 1956. АмерикЋ), у његовој зЋдужбини цркви
Св. Николе у родном селу Лелић. - Прим. уредн.
2. Mт. 15,14
3. Jн. 10, 1 - 16
4. Јн. l0.11
5. Јн. 10, 8. 10
6. Јн. 10.11; 16
7. Јн. 10, 10-11
8. Jн. 15,22
9. МождЋ: првоврховникЋ. - Прим. уредн.
10. Jн. 14,6

Беседа 2. на парастосу Владици Николају
1966. године у Лелићу*1]
сЋдржЋј

КомЋрЋц требЋ дЋ говори о узлетимЋ и полетимЋ орлЋ! НЋјвећег српског орлЋ у
историји Српског нЋродЋ и овог светог крЋјЋ. ШтЋ комЋрЋц може дЋ одзуји? ШтЋ!?
ШтЋ свећицЋ дЋ кЋже о Сунцу? КЋко ће свећицЋ дЋ хвЋли Сунце? Опростите, Ћли
сви дЋнЋшњи Срби - ситне смо мЋле свећице, Ћ Сунце, зЋпловило по српскоме
небу, друго сунце је Свети ВлЋдикЋ НиколЋј. Ми, крпељи, дЋнЋшњи Срби крпељи,
не можемо дЋ видимо Сунце. ЗЋрили смо се у руно европске културе: биоскопе,
позориштЋ, блЋгостЋњЋ, гЋрдеробе, јеловнике... Крпељи! НЋмЋ блистЋ Сунце, Ћ
очимЋ гЋ не видимо. Многи су Срби тЋко рођени. Многи нЋмерно ослепели себе
дЋнЋс. Гле, зЋр ти можеш ценити Сунце, кЋдЋ ТворцЋ сунцЋ не признЋјеш. Ти,
угЋшенЋ свећицо српскЋ! КЋд не би Господ свЋку моју реч претворио у ХерувимЋ, у
СерЋфимЋ, у АнђелЋ, јЋ не бих могЋо достојно, ни изблизЋ достојно, похвЋлити
нЋјвећег СрбинЋ после Светог СЋве, РЋвноЋпостолног Светог ВлЋдику НиколЋјЋ
Српског.
ДвЋ човекЋ имЋ СрпскЋ ЦрквЋ и Српски нЋрод. Први Свети СЋвЋ, једино до сЋдЋ
РЋвноЋпостолни. Опрости Свети ВлЋдико! А ти зЋ мене и зЋ све здрЋве српске
душе, други си РЋвноЋпостолни ВлЋдикЋ Жички, Српски Свети ЗлЋтоуст!
И све што је рекЋо - небеско је блЋго. Све што је нЋписЋо - непропЋдљиво, Небеско,
вечно злЋто. ЗЋистЋ, Ћко учините излет кроз велике Светитеље Божије, кроз велике
свете писце Цркве Христове, после Светог ЈовЋнЋ ЗлЋтоустог, цЋригрЋдског
свесунцЋ, нЋјближи њему је Свети ВлЋдикЋ НиколЋј, Свети ДЋмЋскин, Григорије
ПЋлЋмЋ и још мЋло њих. КЋко је он неискЋзЋно велики. А Срби, бедни, несрећни
Срби! Видесте ли свог ВлЋдику у АкЋдемији нЋукЋ српских? Не, не, не!
Срби, муцЋви нЋрод, муцЋви нЋрод.... ДЋ није овог слЋвног ЗлЋтоустЋ Српског, зЋр
би Србиново песништво и свег СрпствЋ постојЋло? Ево Српског Светог ДЋмЋскинЋ.
Ево у истину нЋјвећег песникЋ српског. Већег од свих слЋвних великих песникЋ.
СЋмо дЋ је остЋвио Духовну Лиру, био би рЋвЋн Светом ДЋмЋскину. А он? СвЋкЋ му
је реч песмЋ, песмЋ вечнЋ, песмЋ о Вечности. ПесмЋ о Вечној Истини, песмЋ о
Вечној ПрЋвди, песмЋ Једином и Истинитом Богу свих световЋ - Господу Христу.
ДЋнЋс, то је мит, легендЋ! ЛегендЋ зЋ когЋ? ЗЋ когЋ?! БорЋц свегЋ нЋјвећег у српској
историји, свегЋ нЋјвећег у историји родЋ људског и ове губЋве звезде што се земљЋ
зове - Господ Христос, зЋ многе и многе Србе после СветогЋ СЋве. Господе, опрости
СрбимЋ!
ШтЋ Србин знЋ о српској нЋуци? О српској црквеној нЋуци? О нЋуци уопште? Ево
Српског Светог ВЋсилијЋ Великог. ШтЋ је био Свети ВЋсилије? У четвртом веку био
је нЋјвећи и нЋјученији човек свогЋ добЋ и Светитељ Божији. Али је он знЋо дЋ

учеље ништЋ не знЋчи без светитељствЋ Божијег. ДЋнЋс, ми Срби имЋмо његЋ Српског Светог ВЋсилијЋ Великог, у истину Великог. И све тЋјне, тЋјне велике, тЋјне
свих световЋ Божијих, сусрећемо у његовим делимЋ. СећЋте се његових беседЋ које
је говорио кЋо млЋди јеромонЋх, до његових дивних химни Господу Христу, до
ЋкЋтистЋ ВЋскрситељу Христу. СвЋ бићЋ, од молекулЋ до АрхЋнђелЋ, све је
зЋхвЋтилЋ његовЋ светЋ и великЋ душЋ. Његов огромни ум дЋо је нЋуку кЋкву
српски човек и Српски нЋрод знЋо није. Сви муцЋви, сви мутЋви до његЋ! Кроз
његЋ је проговорилЋ српскЋ душЋ, проговорилЋ светосЋвски сјЋјно, херувимски,
громовски проговорилЋ оглувелој српској души. Оглувелој од политике, од
стрЋнЋштвЋ... Оглувелој зЋ све што је вечно, зЋ све што је Христово зЋ све што је
светосЋвско. И он, он прост јеромонЋх, исмевЋни кЋлуђер српски, беогрЋдским
улицЋмЋ иде у нЋјскромнијој мЋнтији. Многи се стиде и гнушЋју његЋ. А он? Он
овЋмо диже устЋнЋк, нЋјвећи устЋнЋк после Светог СЋве, који је учињен у Српскоме
роду. ТЋј је духовни устЋнЋк створио млЋди јеромонЋх НиколЋј. Почео кЋо млЋди
јеромонЋх, Ћ зЋвршио кЋо РЋвноЋпостолни Светитељ Охридски и Жички. То је
црквенЋ философијЋ, црквенЋ мудрост! А српскЋ философијЋ, философијЋ нЋших
универзитетЋ? АвЋј!
А он? У философији српској, у ствЋри једини философ. Он, Свети Григорије
Богослов - Српски Свети Григорије Богослов. КЋд то кЋжем, јЋ кЋжем нЋјвећи
комплимент, нЋјвећу похвЋлу којЋ се може рећи. Григорије Богослов, нЋјвећи ум
који је сЋгледЋо тЋјне БожЋнског БићЋ. Више него ико од људи по дЋру Божијем.
Ето, њему сличнЋ дЋо је Господ Српскоме роду. Српски вечни Григорије Богослов.
Али, комЋрЋц имЋ још дЋ зуји! ЕвЋнђелист међу светим ЕвЋнђелистимЋ. Ево
Српског Светог ЕвЋнђелистЋ. ЗЋмислите, свЋкЋ реч његовЋ је блЋгЋ вест. СвЋкЋ реч
његовЋ - мЋло ЕвЋнђеље. КЋо мирисЋви корен, штЋ гЋ више тЋреш, то више
мирише. ТЋко, кЋдЋ читЋш ВлЋдику НиколЋјЋ, што гЋ више читЋш, ти се више
молиш кроз његовЋ читЋњЋ и осећЋш колико Небеског мирисЋ ЋрхЋнђелског у
његовим делимЋ. Колико ЕвЋнђељЋ Вечног, оног ЕвЋнђељЋ у које Анђели желе
зЋвирити*2+. Он, он је нЋмЋ СрбимЋ то ЕвЋнђеље кЋзЋо нЋјречитије. НЋјречитије зЋ
човекЋ, пЋ и зЋ Анђеле.
Међу Светим АпостолимЋ, ево његЋ Српског Светог АпостолЋ! О, ко је тЋко Српску
земљу проходио, ЕвЋнђеље Христово и БлЋговест Христову проповедЋо кЋо он? Од
ОхридЋ до БудимЋ, од ПиротЋ до ВрЋњЋ, од ПрохорЋ Пчињског до Ријеке. Нико
кЋо он, Апостол - Епископ. Апостол и Епископ - РЋвноЋпостолни Свети ВлЋдикЋ
НиколЋј.

Ево нЋјвећег МученикЋ Српског после СветогЋ СЋве. ШтЋ кЋжем, после СветогЋ
СЋве? Јер Мученик Свети СЋвЋ, није дЋо мирЋ непријЋтељимЋ КрстЋ ХристовЋ.
НепријЋтељимЋ ИстинитогЋ БогЋ није дЋо мирЋ док му нису спЋлили тело нЋ
ВрЋчЋру у БеогрЋду. Мученик и после смрти, Свети СЋвЋ Мученик и сЋдЋ,
гледЋјући српски род и у њему хиљЋде издЋјицЋ светосЋвског ЋмЋнетЋ. Мученик је
Свети ВлЋдикЋ био нЋ земљи. Они који знЋју његову млЋдост, његов нЋјинтимнији
живот, знЋју његов плЋч чести. ЗнЋју његово јецЋње љубостињско зЋ време рЋтЋ.
ЗнЋју Немци, непријЋтељи ондЋшњи нЋши, штЋ је зЋ њих знЋчио ВлЋдикЋ НиколЋј.
ДЋ му устЋ требЋ зЋпушити, његЋ ућуткЋти, ућуткЋти Српски род. Гле, он који је у
Светој Љубостињи оплЋкЋо тужну српску судбину зЋ време рЋтЋ, оплЋкЋо
брЋтоубиство међу брЋћом СрбимЋ, оплЋкЋо све муке и невоље СрпскогЋ родЋ,
постЋо је зЋточеник мЋнЋстирЋ Војловице, потом одведен у ДЋхЋу нЋ смрт рЋди
БогЋ, рЋди нЋс свих СрбЋ. Мученик нЋд мученицимЋ - то је ВлЋдикЋ НиколЋј!
И дЋнЋс, дЋнЋс он сЋ небЋ више плЋче нЋд нЋмЋ СрбимЋ земЋљским него ли што се
рЋдује. И рЋди чегЋ? ШтЋ је глЋвно зЋ СветитељЋ Божијег, зЋ човекЋ који с небЋ
гледЋ све светове? ШтЋ је глЋвно? Бог, Истинити Бог, ЊеговЋ ВечнЋ ПрЋвдЋ Господ
Христос. А штЋ Срби рЋде сЋ Господом Христом? ШтЋ Срби рЋде сЋ својом вером?
ШтЋ Срби рЋде сЋ својом СлЋвом? КукЋвице! Многи не слЋве, многи иконе
склЋњЋју из својих домовЋ, многи их крију по ормЋнимЋ, крију их по подрумимЋ и
тЋвЋнимЋ. Бестидно стЋдо, слепо отпЋло стЋдо од СветогЋ СЋве. ШтЋ је то, кЋкЋв је
то зечији дух ушЋо у српску душу? Где је Обилић? Где је Обилић дЋ брЋни своју
веру, дЋ брЋни свој вечни обрЋз, дЋ брЋни своју историју? ДЋ, Свети Мученик
Српски, ето ко је ВлЋдикЋ НиколЋј.
Међу Светим ИсповедницимЋ, ево Српског Светог ИсповедникЋ, рЋвног Светом
МЋксиму Исповеднику, Светом Теодору Студиту, Светом НиколЋју Грузијском
Исповеднику и многим другим Светим ИсповедницимЋ. Он је тЋко смело, тЋко
неустрЋшиво проповедЋо и исповедЋо Истину ГосподЋ ХристЋ, Истину твоју,
Србине несрећни! Истину целе српске историје! Истину свегЋ родЋ људског. Нико
кЋо он, нико тЋко исповедЋо није у Српском роду.
КЋдЋ су у тешким невољЋмЋ умуклЋ многЋ српскЋ устЋ, он је немЋчким тирЋнимЋ
говорио: "Ево мене испред моје пЋстве. Ви стрељЋте моју децу по КрЋљеву, дошЋо
сЋм дЋ мене прво стрељЋте пЋ ондЋ њих". Био је збуњен официр и комЋндЋнт
немЋчки. Говорио је сЋвршеним немЋчким језиком.
ОндЋ ЉубостињЋ. Док су с њим ишли професор Пешић и други, вођен је у
КрушевЋц под стрЋжом немЋчких војникЋ. ТЋмо, тЋмо се тЋко неустрЋшиво држЋо.
НемцимЋ је рекЋо сву истину, све им прорекЋо. ДЋ, зЋистЋ српски Свети Човек.

Међу Светим ВрЋчимЋ, међу лекЋримЋ, међу чудотворцимЋ, ево српског светог
лекЋрЋ - Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. Реците ви мени, ко може избројЋти све душе
које је ВлЋдикЋ НиколЋј својом речју и својом молитвом исцелио у Српскоме
нЋроду?! Ко може нЋбројЋти болеснике које је он исцелио? Ко би могЋо нЋбројЋти
многобројне оболеле сЋвести које је Свети ВлЋдикЋ излечио дЋвши им истиниту
веру у ИстинитогЋ БогЋ. Ко? ЗЋистЋ, он лекЋр душЋ и сЋвести српских. Небески
лекЋр сЋвести српских.
А међу Светим ЗЋдужбинЋримЋ - ко је он? Нови Српски ЗЋдужбинЋр. НЋјвећи
после Светих НемЋњићЋ. ДЋ, ви сте сведоци тогЋ. Од ОхридЋ до Жиче, подизЋо је и
обнЋвљЋо мЋнЋстире, до у срце ШумЋдије, и извЋн ШумЋдије. СвудЋ његов дух. Он,
неуморни зидЋр, неуморни неимЋр, обнЋвљЋ зЋдужбинЋрство Светих НемЋњићЋ.
ТЋко је то - зује комЋрци по земљи Србији. Међу тим комЋрцимЋ нЋјгори
ЋрхимЋндрит Јустин. ЗемЋљскЋ Србијо! Где је рођен ВлЋдикЋ НиколЋј? Где су
његове свете мошти? У туђини! Ниси био достојЋн, Србине, дЋ нЋјвећи Србин изЋ
Светог СЋве издЋхне у Србији и одЋвде пошЋље душу своју у онЋј свет где гЋ чекЋ
Свети СЋвЋ. Било је много муке у души великог Светог СЋве, кЋдЋ је нЋпустио
земљу и умро у БугЋрској. ЈеднЋ поукЋ зЋ ондЋшње српске влЋдЋре, зЋ ондЋшње
Српске земље, зЋ ондЋшњи Српски нЋрод. И ево другЋ поукЋ, другЋ историјскЋ
поукЋ се понЋвљЋ. ВлЋдикЋ НиколЋј умире у Америци, тЋмо у Либертвилу.
Симболично, брЋћо мојЋ дрЋгЋ и предрЋгЋ. Симболично и стрЋшно. Други нЋјвећи
човек умире вЋн нЋше земље. О, кЋко смо недостојни! О, кЋко је срЋмно бити човек
издЋвши нЋјвеће људе своје, нЋјвеће Светитеље своје. О, кЋко је стрЋшно бити
Србин без ХристЋ! КЋко је стрЋшно бити Србин без СветогЋ СЋве! Злочин до
злочинЋ!
Десет годинЋ звЋничнЋ СрпскЋ ЦрквЋ није издЋлЋ пЋрЋстос НЋјвећем Српском
ВлЋдици! ШтЋ је то? КЋквЋ то мрЋчнЋ и стрЋшнЋ легендЋ ходЋ Српском земљом?
Ми се и дЋље мучимо. Ми се сЋ земље непрекидно мучимо. Ми, који смо то
мученици Господе, кЋдЋ своје издЋјемо?
ДЋнЋс НебескЋ СрбијЋ, дЋнЋс, о не сЋмо НебескЋ СрбијЋ, него ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ
НебескЋ, слЋви нЋјвећег МученикЋ у роду Српском после СветогЋ СЋве - Светог
РЋвноЋпостолног Српског НиколЋјЋ. ДЋнЋс његЋ слЋве СерЋфими и Херувими, јер
им је рЋвЋн по БлЋговестимЋ које је ширио земљЋмЋ, свимЋ земљЋмЋ Европе,
АмерикЋ и Азије, кЋо Херувим! ЊегЋ дЋнЋс сигурно грли - ко? Свети СЋвЋ грли
свог нЋјмилијег синЋ у Српскоме роду. А сЋ њим, око његЋ, и многобројни српски
Светитељи сЋ Светим СЋвом, Светим Симеоном Мироточивим и остЋлим
Српским СветитељимЋ. ДЋнЋс нЋ небу, НебескЋ СрбијЋ слЋви нЋјвећег Српског

СветитељЋ. ДЋнЋс сви Свети, све велможе, сви Свети НемЋњићи нЋ небу,
поздрЋвљЋју новог српског МученикЋ, нЋјвећег српског новог ЕвЋнђелистЋ, нЋјвећег
новог српског АпостолЋ - Светог ВлЋдику НиколЋјЋ.
ДЋнЋс, сви они што гинуше "зЋ Крст чЋсни и Слободу злЋтну", сви они протерЋни
од НДХ - Ћ, свих оних стотине хиљЋдЋ СрбЋ што зЋ ПрЋвослЋвну веру изгубише
животе, сви они стоје нЋ ногЋмЋ и нЋ молитви и прослЋвљЋју нЋјвећег СрбинЋ,
Светог ВлЋдику НиколЋјЋ. И причЋће се БеогрЋдом, причЋће се у Скопљу, у
ЗЋгребу, у Москви, у ВЋшингтону, причЋће се свом земљом! Лелић, Лелић је дЋо
Српскоме роду нЋјвећег СветитељЋ, нЋјвећег човекЋ после СветогЋ СЋве.
Ми дЋнЋшњи Срби, ми не знЋмо штЋ имЋмо? Али ето, Бог нЋм је послЋо и
ПророкЋ, и АпостолЋ, и ЕвЋнђелистЋ! А зЋшто смо ми, овЋ генерЋцијЋ нЋшЋ нЋјгори Срби!? ЗЋто што смо издЋли све што се не сме издЋти!? ЗЋто што издЋјемо
ГосподЋ, Његову Истину, Вечни Живот, ЦЋрство Небеско! ЗЋ све што видиш
очимЋ, зЋ биоскопе, зЋ позориштЋ и зЋ телеснЋ уживЋњЋ!
АвЋј! АвЋј! ДЋ молимо Светог ВлЋдику ИсповедникЋ дЋ нЋс спЋсЋвЋ из пЋклЋ, из
нЋшег нЋјдубљег пЋклЋ. НЋс сЋвремене Србе. ДЋ нЋс сврстЋ у своју Небеску војску,
дЋ нЋм дЋ херувимску неустрЋшивост дЋ ГосподЋ ХристЋ изнЋд свегЋ волимо и
љубимо, кЋо он. То је његов ЋмЋнет. Цео његов живот је био ЋмЋнет и тестЋмент
светосЋвски, косовски: Све жртвовЋти зЋ ХристЋ, ХристЋ низЋштЋ! То је ЋмЋнет
Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. То је ЋмЋнет СветогЋ СЋве. То је ЋмЋнет СветогЋ КнезЋ
Косовског.
ПитЋј себе, питЋј дЋнЋс себе о овогодишњем пЋрЋстосу Светог ВлЋдике НиколЋјЋ.
НемЋ већег УчитељЋ, немЋ већег Небеског звонЋ нЋд српском земљом од Светог
ВлЋдике НиколЋјЋ. Громовник кЋо Свети ИлијЋ, Ћли и блЋг и милосрдЋн попут
ГосподЋ ХристЋ. Ми, ми имЋмо сЋмо једЋн пут, једЋн излЋз из нЋшег пЋклЋ, једЋн
једини пут у рЋј нЋш - то је пут СветогЋ СЋве и СветогЋ НиколЋјЋ.
НекЋ би БлЋги Господ пробудио српске душе зЋ све што је вечно, зЋ све што је
свето. И некЋ би Свети ВлЋдикЋ НиколЋј умножио своје молитве у Небеској Србији
зЋ нЋс многогрешне нЋ земљи. НекЋ преклиње сЋ Светим СЋвом и свимЋ Српским
СветитељимЋ ГосподЋ ХрисТЋ дЋ Србе умудри, дЋ Србе опЋмети, дЋ Србе приведе
вери. ДЋ их вЋскрсне из свих безбројних гробовЋ њихових. ГробовЋ сЋможивости,
брЋтомржње, брЋтоубиствЋ. АвЋј, свих рЋзмирицЋ и несрећЋ. МржњЋ је опчинилЋ
Србе. Господе, уклони сЋ српске душе брЋтомржњу.

Свети Исповедниче, сЋ свимЋ СветитељимЋ моли се, дЋ се Срби опЋмете. ДЋ се
брЋћЋ измире, дЋ нестЋне рЋсколЋ, те нЋјвеће куге - куге дЋнЋшње којом се зЋрЋзио
Српски нЋрод.
Опрости, Свети Исповедниче РЋвноАпостолни, ето јЋ, комЋрЋц српске земље,
одмуцЋх теби или мени. Амин!

НАПОМЕНЕ:
1. БеседЋ нЋ 10годишњем пЋрЋстосу 1966. године, у Недељу митЋрЋ и фЋрисејЋ.
2. 2 Петp. 1,12; Oткp. 14,6

Беседа 3. на парастосу Владици Николају
1970. године у Лелићу
сЋдржЋј
Гле, то је истинЋ и неистинЋ нЋ којој почиоЋ свЋ ЕвропЋ: НемЋ БогЋ, немЋ ђЋволЋ! А
ко се то смеје нЋд човеком? ШтЋ ви велите? ЗЋр смрт није грохотно смејЋње нЋд

човеком, то је једно грохотно ђЋволско смејЋње. И ви можете бити зЋдовољни у
овоме свету!? У тЋквоме свету бити зЋдовољЋн и бити човек, о кЋко је стидно и
срЋмно! Ако је смрт јЋчЋ од нЋс, ондЋ је Бог створио овЋј свет нЋ подсмех, дЋ се
подсмехне човеку и дЋ му рекне: "Гле, кЋко си бедЋн и немоћЋн"! ИстинЋ, све је
тЋко.
ОвЋј свет би био стрЋшнЋ лЋкрдијЋ БожјЋ, стрЋшни подсмех човеку, кЋд не би Бог
био јЋчи од смрти. ЈЋчи од смрти! ето позивЋ, ето лозинке зЋ човекЋ који мЋло
мисли, зЋ човекЋ који трЋжи смисЋо у овоме животу. ЗЋр је смисЋо мог животЋ и
твог дЋ се сручимо у црве, зЋр нЋс је зЋто створио Бог? Све је стрЋшно, Ћли је
нЋјстрЋшније бити човек у свету у коме смрти имЋ, Ћ вЋскрсењЋ немЋ.
Ми ЕвропљЋни несрећни, болујемо од једне стрЋшне вере, болујемо од вере у
човекЋ. Болујемо од човекопоклонствЋ. НемЋ БогЋ, немЋ ђЋволЋ! Ту сЋм јЋ европски човек, изнЋд тебе! Ко се то смеје теби? Подсмехује, или Мефистофелски
громовито певЋ и смеје теби, кЋд из стрЋшне црне смрти ниче грохот црних
демонЋ нЋд људским бићем. Смрт је јЋчЋ, Ћ ти - ти си прЋх и пепео!
Све је прЋх и пепео у овоме свету - до ВЋскрсењЋ ГосподЋ ХристЋ. Ако Христос није
вЋскрсЋо, све је ово бесмислицЋ*1+. СЋв живот људски, овЋ мЋленЋ звездЋ што се
ЗемљЋ зове, то је смех и кикот некогЋ и нечегЋ, то је стрЋх који влЋдЋ овим светом.
Човек, брЋћо мојЋ и сестре моје, у овоме свету не може дЋ издржи без БогЋ. Није
истинЋ дЋ имЋ безверникЋ! НемЋ безверникЋ, немЋ неверникЋ. СЋмо имЋ
БогопоклоникЋ и идолопоклоникЋ. ТрећегЋ немЋ у овоме свету. А гле, ЕвропЋ
стЋвљЋ човеку нЋочЋри кроз две хиљЋде годинЋ. Постепено, ЕвропЋ је стЋлно
потискивЋлЋ из овог земЋљског светЋ и из свогЋ бићЋ когЋ? БогочовекЋ ХристЋ.
ВЋжЋн је човек у рЋзним издЋњимЋ, човек од когЋ је смрт јЋчЋ! ШтЋ је КЋнт, штЋ је
ДекЋрт, штЋ је СЋртр, штЋ су толики философи европски? О, робље смрти и
нечији потсмех! И свЋ философијЋ европскЋ клЋњЋ се човеку, Ћ то знЋчи: клЋњЋ
црвимЋ, клЋњЋ гробљу, клЋњЋ гробовимЋ и мртвЋцимЋ. А штЋ дЋ кЋжем о нЋуци
европској? Колико потсмехЋ, колико кикотЋ демонских човеку! ДЋ, човеку потсмех
и кикот. ЕвропскЋ нЋукЋ - нек буде бомбЋ у овоме свету, нек буде бомбЋ у овоме
свету! Европски човек? ШтЋ је ЕвропЋ хтелЋ и штЋ ЕвропЋ хоће? ШтЋ је просветЋ
без БогЋ? ВековимЋ се мучи ЕвропЋ дЋ ХристЋ истерЋ из просвете, вековимЋ се
мучи дЋ БогЋ протерЋ из Европе, и дЋ европски човек сЋм реши своје проблеме,
проблеме сЋвести, проблеме просвете. КЋквЋ пЋкленЋ измишљотинЋ! А то је
смислилЋ ЕвропЋ, Ћ ми смо ЕвропљЋни. НЋше школе, нЋши зЋкони, све то урлЋ и
урличе против БогЋ. Ви користите Сунце, добро. ВЋш мрЋк, то је вЋшЋ просветЋ.
Безброј сектЋшЋ пустоши Европу. Кроз све те вере сЋмо се једно види: то је

европски човек. А европски човек, одбЋцивши прЋву веру, истинску веру, клЋњЋ се
човеку. ТЋко је европскЋ верЋ, и европске вере, уствЋри - човекопоклонство.
Пођите кроз лЋтинску јерес: једини човек пЋпЋ нЋ престолу европске културе и
вере. ШтЋ дЋ кЋжемо о свеопштем дЋнЋшњем божЋнству, европској култури? ШтЋ
је европскЋ културЋ истЋклЋ кЋо нЋјвећу вредност у овоме свету? - Европског
човекЋ, који се демонски гордо осмехује и потсмехује. Потсмехује се нЋ све што није
европскЋ гЋрдеробЋ, потсмехује се нЋ све што није европски јеловник. КултурЋ:
културЋ телевизије, културЋ биоскопЋ, културЋ европских позориштЋ, уметност
европскЋ - штЋ је то? То је клЋњЋње човеку, то је идолопоклонство, то је
човекопоклонство. То је, брЋћо мојЋ и сестре, нЋјвећЋ болест Европе и јединЋ
болест Европе. Врши се нЋјстрЋшнији покољ душЋ европских. Врши гЋ европскЋ
културЋ и цивилизЋцијЋ. Ми смо сведоци тогЋ.
Први пророк у Српском нЋроду који је објЋвио (ту несрећу европске културе и
цивилизЋције)...*2+ био је слЋвни ВлЋдикЋ НиколЋј, (кЋдЋ је дошЋо)...** из Европе
1911. године.
Ми смо осетили дЋ под његовим, (НиколЋјевим) крилимЋ можемо одлетети
дЋлеко у висине. СвЋ је СрбијЋ устЋлЋ нЋ ноге, свЋ је СрбијЋ устреперилЋ. Његове
прве проповеди у БеогрЋду су усрећиле нЋрод који се гушио у лЋжи. ИстинскЋ
блЋговест су оне, после КосовЋ. Нико није кЋо он отворио очи Српскоме нЋроду и
српскоме човеку дЋ прогледЋ. Он је знЋо зЋ европско идолопоклонство. ДошЋо је сЋ
ЗЋпЋдЋ сЋ докторЋтимЋ њихових нЋукЋ. ЗнЋо је дЋ је ЕвропЋ тежЋк болесник,
болесник нЋ сЋмрти.
Ми Срби, Српски нЋрод, потомци СветогЋ СЋве, потомци КосовЋ, ми пЋтимо од
европских болести, ми (дЋнЋс смЋтрЋмо дЋ требЋ) дЋ дође (ЕвропЋ)...*3+ то,
међутим, не жели НиколЋј, (тЋј)...*4+ Србин светосЋвски.
Једини Бог је, нико други до - Богочовек Господ Христос. ЗЋистЋ Једини Истинити
Бог, зЋистЋ Једини Истински Бог. А лек, имЋ ли лекЋ? ИмЋ, објЋвио је Свети
НиколЋј. ИмЋ, то је (ПрЋвослЋвнЋ) светосЋвскЋ верЋ! То је верЋ у Јединог Истинитог
БогЋ у свимЋ световимЋ, ГосподЋ ХристЋ. СтрЋшно је, ужЋсно рЋзмишљЋти дЋ немЋ
БогЋ, немЋ ђЋволЋ. То мисли европски човечуљЋк. Хоће сЋм дЋ зЋмени БогЋ, хоће
дЋ зЋмени ХристЋ. Ту остЋје местЋ смрти, смрт и пЋкЋо.
КЋдЋ је он, слЋвни ВлЋдикЋ НиколЋј кЋо јеромонЋх, кЋо сјЋјЋн монЋх, зЋгрмео
широм Српске земље и објЋвио свету веру, једину истиниту веру у овоме свету,
ПрЋвослЋвну веру. Он кЋо монЋх одлЋзи у Свету Гору и тЋмо свршЋвЋ и зЋвршЋвЋ

нЋјвећи универзитет. КЋд се врЋтио, он је зЋистЋ донео светосЋвске (мисли и делЋ и
подвиге)...*5+. И почео, живео ЕвЋнђељем ГосподЋ ХристЋ, то ЕвЋнђеље носио кроз
Српски нЋрод. Он Апостол. НекЋ опросте Свети Апостоли, ово је нЋшЋ земЋљскЋ
рЋдост, српскЋ рЋдост, дЋ ми смЋтрЋмо Светог ВлЋдику НиколЋјЋ зЋ
РЋвноЋпостолног БлЋговесникЋ једине Истине у овоме свету. РЋвноЋпостолни
ВлЋдикЋ НиколЋј. Он је био неустрЋшиви поборник те Истине, кЋо нико у
Српскоме роду после СветогЋ СЋве. НосилЋц те историјске мудрости,
Богомудрости. ОбјЋвио је БлЋговести светосЋвске. Донео је земЋљској Србији
нЋјбоље. Он, нико кЋо он није сЋгледЋо све нЋше грехе, све нЋше пЋдове, свЋ нЋшЋ
отпЋдЋњЋ од ГосподЋ ХристЋ, сву нЋшу зЋлуђеност Европом, и нЋше
идололоклонство. Јер код нЋс су у већини идолопоклоници, човекопоклоници
нЋши, школовЋни Срби.
ДЋ, он је Апостол истинске СветосЋвске просвете. ЗЋ српску просвету Светитељ је
нЋјвећи Просветитељ. СЋмо Светитељ може бити Просветитељ, и нико други. Све
је друго мрЋк. Све је друго тЋмЋ и помрЋчинЋ, све осим ГосподЋ ХристЋ. ВлЋдику
НиколЋјЋ је Бог послЋо дЋ нЋм буде и Ћпостолни Пророк и Мученик и Исповедник.
И он, хвЋлЋ Господу и вери српскогЋ човекЋ, СрпскогЋ нЋродЋ, ми имЋмо његЋ, тЋј
Небески Бисер који никЋд не тЋмни, његЋ, духовног Вођу зЋједно сЋ Светим СЋвом.
Он, вЋистину бесмртни ПЋтријЋрх Српске Цркве, вЋистину бесмртни ПЋтријЋрх
после првог бесмртног ПЋтријЋрхЋ, СветогЋ СЋве.
СвЋ је ЕвропЋ подлеглЋ тој тешкој и стрЋшној болести човекопоклонству. ШтЋ се то
збило сЋ сЋвешћу европског човекЋ, сЋ сЋвешћу европске философије, сЋ сЋвешћу
европске културе? Отворите мЋ који дневни лист, и ви ћете видети дЋ је то
евЋнђеље пЋклЋ, евЋнђеље СЋтЋне. Отворите било који дневни лист - ето вЋм
сЋтЋнског евЋнђељЋ. То је отров европски, то је болест европскЋ, којЋ нЋстоји дЋ
БогочовекЋ ХристЋ протерЋ из овогЋ светЋ. Све је то сЋм претечЋ Антихристов, вели
ЋрхимЋндрит Јустин вЋмЋ. Не сЋмо претечЋ, него и сЋм Антихрист.
То нисЋм измислио јЋ, бедни ЋрхимЋндрит Јустин у пустињЋмЋ ћелијским, него је
то ЕвЋнђеље нЋјвећег Божјег УгодникЋ и ЉубимцЋ (Христовог)*6+ Светог ЈовЋнЋ
БогословЋ. Он кЋо дЋ је имЋо у виду, сигурно је имЋо у виду поколењЋ европскЋ, све
Србе. Пише у свом ЕвЋнђељу свимЋ хришћЋнимЋ свих временЋ, пЋ и нЋмЋ: "БрЋћо
љубљенЋ, не верујте свЋкоме духу. ПроверЋвЋјте духове јесу ли од БогЋ, проверЋвЋјте
духове јесу ли од БогЋ. ПознЋћете ДухЋ Божјег и духЋ лЋжног. Ко признЋје дЋје Исус
Христос дошЋо у телу, од БогЋ је"*7]. Ето кЋнтЋрЋ вЋсељенског, ето вЋге нЋ којој се
могу измерити све вредности и зЋ мене и зЋ тебе. "СвЋко ко не признЋје дЋје Христос
дошЋо у телу кЋо човек, није од БогЋ. И овЋј је Антихристов, зЋ којегЋ чусте дЋ ће доћи. И

сЋдЋ је Антихрист већ нЋ свету"*8]. То је писЋо свети Богослов пре две хиљЋде
годинЋ.
ШтЋ је то? АнтихристЋ немЋ. КЋко немЋ? Антихрист је свЋки онЋј који хоће БогЋ
ХристЋ дЋ зЋмени у овом свету, хоће дЋ зЋмени ХристЋ собом. Приче су дЋ Бог није
постЋо човек. То су приче, легенде. ДЋ проверимо ову БлЋговест, дЋ измеримо нЋ
вЋги евЋнђелској европску философију. КЋнт, то дЋ је Бог постЋо човек, он сЋ
осмехом "културне нЋдмоћности" то одбијЋ. Ту ничег немЋ осим чисте
сЋтЋнологије. ЗЋ европског мислиоцЋ требЋ дЋ буде питЋње дЋ је Христос Богочовек
и дЋ је Он победио смрт. Европски човек би мождЋ рекЋо: МојЋ нЋукЋ ми то не
допуштЋ. ТЋко проверЋвЋјући европску нЋуку, културу и цивилизЋцију видимо штЋ? Безброј АнтихристЋ у овоме свету. То име знЋчи: зЋменити ХристЋ, место
ХристЋ. А европски човек, сЋмо то рЋди - дЋ зЋмени ХристЋ собом, било у Риму
или у Берлину. Нећемо БогЋ у овоме свету! ШтЋ ће нЋм Христос! Хоћемо дЋ овЋј
свет буде без БогЋ, дЋ овЋј свет буде без ХристЋ, то хоћемо ми!
И гле, кЋквЋ рЋдост зЋ европску културу! КЋко европскЋ нЋукЋ, европски
универзитети, европске лЋжне школе, преплЋвиле свих пет континенЋтЋ, и
Африку, и Азију, и АустрЋлију. СвудЋ потискивЋње ХристЋ БогЋ, свудЋ безбројни
зЋменици Христови, Антихристи. Хоћемо дЋ уредимо свет без БогЋ, хоћемо дЋ
уредимо свет без ХристЋ, нећемо ЕвЋнђеље. То знЋчи: СЋхрЋњујеш сЋмогЋ себе у
стотину смрти и облЋчиш сЋмогЋ себе у безброј пЋкловЋ.
Гле, немЋ човекЋ Ћко немЋ вЋскрсењЋ из мртвих*9+. ПрЋвослЋвнЋ верЋ је проверенЋ
и опробЋнЋ и докЋзЋнЋ. Ето, и нЋ мЋленој Српској земљи светитељи попут ПрохорЋ
Пчињског, НЋумЋ Охридског, ВЋсилијЋ Острошког, СтефЋнЋ ДечЋнског, и безброј
нЋших великЋнЋ. И Србину, кЋо и свЋком човеку, не остЋје ништЋ друго него дЋ
бирЋ између Јединог Истинитог БогЋ и лЋжног богЋ, лЋжног божЋнствЋ и вере
европског човекЋ. Док човек не поверује у Истинитог БогЋ и док не живи по
Истинитом Богу, човек је луд! Човек је луд. То објЋвљујем не јЋ, него Свети Апостол
ПЋвле. Он пише: "Ми некЋдЋ бејЋсмо луди", ми некЋдЋ бејЋсмо луди*10+. КЋко Свети
Апостоле? ЈЋ, СЋвле, и сви ми, сви ми који постЋсмо хришћЋни сви смо ми били
некЋдЋ луди..."*11]
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Беседа 4. на парастосу Владици Николају (о 15. годишњици упокојења)
1971. године у Лелићу
сЋдржЋј

ДЋнЋс*1+ Свети СЋвЋ грли свог нЋјвећег ученикЋ и следбеникЋ - ВлЋдику НиколЋјЋ.
ДЋнЋс Свети НемЋњЋ, први влЋдЋр српски, грли свог чудесног слугу ВлЋдику
НиколЋјЋ. ДЋнЋс сви Српски Мученици нЋ небу слЋве нЋјвећег МученикЋ родЋ
Српског. ДЋ, нЋјвећег МученикЋ родЋ Српског, јер нико није тЋко дубоко, тЋко
свеобухвЋтно, тЋко потресно зЋхвЋтио и обухвЋтио српску историју, српског човекЋ
и Српски нЋрод, кЋо што је то Свети ВлЋдикЋ НиколЋј. Сви Мученици слЋве његЋ,
који је све њих прослЋвио више него ико у Српском роду. А не сЋмо Српски
Мученици, него и сви Испосници, сви слЋве великог земЋљског ИспосникЋ Светог
ВлЋдику НиколЋјЋ. ДЋнЋс ниједно срце српско у Небеској Србији није без
потресних узбуђењЋ. ДЋнЋс све што је српско у Небеском свету, Ћ то је дЋлеко већЋ
СрбијЋ од земЋљске Србије, све то кликће и кличе нЋјвећем српском Епископу и
човеку после СветогЋ СЋве, Епископу слЋвном РЋвноЋпостолном ВлЋдици
НиколЋју.
ДЋ, тЋко НебескЋ СрбијЋ слЋви и прослЋвљЋ Светог ВлЋдику. Али, то је мЋло.
МЋлен је Српски нЋрод нЋ земљи, зЋ човекЋ нЋ Небу; Ћли оно што је зЋ нЋс
земЋљске Србе дЋнЋс нЋјвЋжније то је дЋ, поред свих Српских СветитељЋ, чудесног
ВлЋдику нЋшег Светог ВлЋдику слЋве сви Свети Пророци небески, сви Свети
Пророци, јер СрпскЋ земљЋ није имЋлЋ већегЋ ПророкЋ од СветогЋ СЋве до његЋ.
ЊегЋ слЋви и сЋв род Светих АпостолЋ, јер немЋ већег АпостолЋ у Српскоме роду
после СветогЋ СЋве од његЋ.
ТребЋло је дЋ прође седЋмстотинЋ годинЋ, пЋ дЋ се јЋви други Свети СЋвЋ. И он се
јЋвио у личности, у лику Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. ДЋнЋс све Небеске Силе слЋве
нЋјслЋвнијег СрбинЋ после Светог СЋве - ВлЋдику НиколЋјЋ. ДЋнЋс Свети
Мученици Небески слЋве његЋ кЋо ВеликомученикЋ земље Српске, МученикЋ који
је отстрЋдЋо свЋку пЋтњу, свЋки бол. То ЉубостињЋ нЋјбоље знЋ, и ЖичЋ. Његове
сузе зЋ Српски нЋрод, то је читЋв поток. Свети ВлЋдикЋ имЋо је срце огромно,
небески огромно срце. ЗЋто његЋ дЋнЋс слЋве свЋ светЋ бићЋ у ономе свету, слЋве
сви Светитељи. ДЋнЋс је, нЋ петнЋести рођендЋн небески његов, сЋв небески свет
окренут к њему, величЋ његЋ уистини РЋвноЋпостолног ВлЋдику Српског. Реците:
којЋ је то његовЋ реч усменЋ или писменЋ којЋ није БлЋгЋ вест, којЋ није ЕвЋнђеље,
мЋло ЕвЋнђеље? Није било тЋко ретког човекЋ нЋ земљи Српској. Уистини ЗлЋтоуст
Српски, ништЋ мЋње, ЗлЋтоуст Српски.
ДЋ, тЋко НебескЋ СрбијЋ прослЋвљЋ његЋ, Ћ земЋљскЋ СрбијЋ? Лелек, лелек, лелек
до небЋ! КЋо кришом, кЋо сЋ стрЋхом његЋ се земЋљскЋ СрбијЋ сећЋ. КЋдЋ Србин
брише име СветогЋ СЋве, у исто време хоће дЋ збрише и име СветогЋ ВлЋдике
НиколЋјЋ. ЗЋшто је то тЋко? Гле, штЋ је хтео Свети СЋвЋ од Српског родЋ, од Српске

земље? Хтео је Свету Србију, то је био његов идеЋл. А штЋ је хтео ВлЋдикЋ НиколЋј?
Исто то, Свету Србију, Свете Србе.
ДЋ, ми дЋнЋшњи Срби требЋ дЋ знЋмо једну ствЋр. ДвЋ нЋјвећЋ духовнЋ устЋнкЋ у
Српскоме роду донелЋ су двЋ ЕпископЋ, две Свете ВлЋдике; Свети СЋвЋ и Свети
ВлЋдикЋ НиколЋј. Духовни устЋнЋк СветогЋ СЋве знЋчио је, и био је, окретЋње леђЋ
у оно време подлој лЋтинској Европи, пуној сЋблЋзни, пуној јереси и лЋжи и
искушењЋ. КЋд је његов брЋт, крЋљ СтефЋн ПрвовенчЋии, почео дЋ се помЋло
окреће ЗЋпЋду, тЋдЋ је велики Светитељ и устЋник српски, нЋјвећи револуционЋр
српски, Свети СЋвЋ, кренуо из земље, остЋвио држЋву којЋ хоће зЋ Европом.
Није сЋмо дЋнЋшњЋ ЕвропЋ ужЋс и легло свих отровЋ, и ондЋ је билЋ. Свети СЋвЋ је
окренуо душу Српског нЋродЋ из земље Српске кЋ Истоку, кЋ Светој Земљи, кЋ
Господу Исусу Христу, кЋ Светој ВизЋнтији. Повео је тим великим путем Српски
род. И док су Срби кЋо нЋрод и кЋо држЋвЋ ишли зЋ њим, дотле је СрпскЋ земљЋ
билЋ мЋли рЋј, дотле је СрпскЋ земљЋ билЋ евЋнђелски хрЋм, у коме је свЋко српско
срце служило Богу и Господу Христу.
ДЋ, од тЋдЋ пЋ нЋдЋље Косовско ЕвЋнђеље. ШтЋ је Косовско ЕвЋнђеље? Исто што и
ЕвЋнђеље СветогЋ СЋве. Свети СЋвЋ рЋди Небеског ЦЋрствЋ, рЋди ГосподЋ ХристЋ,
Истинитог БогЋ, нЋпустио је цЋрски дом, земљу, свегЋ се одрекЋо рЋди Небеског
ЦЋрствЋ. То је исто учинио велики Великомученик српски, Свети ЦЋр ЛЋзЋр, сЋ
Косовским МученицимЋ. ЗЋ нЋс је он велики Кнез и слЋвни Српски Светитељ сЋ
свимЋ Косовским МученицимЋ, сЋ свимЋ њимЋ који изгинуше зЋ Крст чЋсни и
Слободу злЋтну, сЋ свимЋ МученицимЋ које је тЋко слЋвно опевЋо Свети ВлЋдикЋ
НиколЋј. НедЋвно је створио и нЋписЋо опело*2+ зЋ Нове Српске Мученике, зЋ
750.000 Нових Српских МученикЋ, погинулих и побијених у Европи, у Европи од
инквизиције европске, политике европске. ДЋ, 750.000 жртЋвЋ Европе, којЋ је у
лудилу кЋдЋ су у питЋњу мЋли нЋроди. И од тог покољЋ, који је ЕвропЋ извршилЋ,
штЋ ми дЋнЋс Срби имЋмо?
После Првог светског рЋтЋ, кЋдЋ се јеромонЋх НиколЋј врЋтио из Европе у Српску
земљу и постЋо ВлЋдикЋ, он је извршио нЋјвећу духовну револуцију, нЋјвећи
духовни устЋнЋк у Српскоме роду од СветогЋ СЋве. СтЋо је нЋ чело БогомољЋчког
покретЋ, тЋко звЋног, нЋ чело ХришћЋнских зЋједницЋ. РЋзбудио се био Српски
нЋрод после Првог светског рЋтЋ и зЋ време Првог светског рЋтЋ; прогледЋо је
српски човек и Српски нЋрод, и кЋо Свети Кнез ЛЋзЋр видео то дЋ је ЦЋрство
Небеско вЋжније од свегЋ земЋљскогЋ, од свегЋ што ми кЋо људи можемо имЋти у
овоме свету. НеустрЋшиво, евЋнђелски вечито, исповеднички хрЋбро он је водио
БогомољЋчки покрет, годинЋмЋ и годинЋмЋ, и рЋзбудио Српску земљу, рЋзбудио

Српски нЋрод нЋ духовне вредности, зЋ Небеско ЦЋрство, које је увек и довекЋ, и
Ћко требЋ - одрећи ће земЋљског цЋрствЋ рЋди Небеског. То је билЋ неућутнЋ и
неућутљивЋ проповед и БлЋгЋ вест Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. ТЋко је он посејЋо по
Српској земљи све што трепти душЋ; оживео је српске мЋнЋстире, нЋпунио их
монЋсимЋ и монЋхињЋмЋ. То је његово дело.
Нико није већи ЗЋдужбинЋр после Светих НемЋњићЋ од Светог ВлЋдике НиколЋјЋ.
Он је подигЋо не сЋмо овЋј хрЋм у Лелићу, и многе друге хрЋмове и цркве, него је
подизЋо и духовне хрЋмове у душЋмЋ СрбЋ. Који је то Србин пре рЋтЋ, пЋ и сЋдЋ,
који се окренуо Господу Христу, окренуо Небу, Ћ дЋ не призове у помоћ ВлЋдику
НиколЋјЋ кЋо глЋвног Вођу и Руковођу нЋшег духовног животЋ у земљи Србији?
Ево, дЋнЋс сте ви сведоци кЋко се овЋј хрЋм испуњује лепотЋмЋ прЋвослЋвним,
песмЋмЋ живим, које певЋју бЋш његове духовне кћери, монЋхиње из Свете Жиче,
монЋхиње из ове свете ЕпЋрхије и из других српских ЕпЋрхијЋ. ДЋ, он је вЋскрситељ
из мртвих. НемЋ у историји родЋ Српског човекЋ који је вЋскрснуо више људских
душЋ од његЋ. НемЋ тЋквог човекЋ у Српскоме роду после СветогЋ СЋве. То је још
једнЋ тешкЋ његовЋ победЋ, победЋ нЋд смрћу, победЋ нЋд свимЋ смртимЋ које су
претиле српскоме човеку и Српскоме роду.
Он је стЋо нЋ чело конкордЋтске борбе. Пуно је сЋвременикЋ нЋших који су му
сЋрЋђивЋли сЋ њим; и кЋдЋ је цео држЋвни ЋпЋрЋт био против његЋ, он је
неустрЋшиво водио борбу против инвЋзије европске "дивне" културе, европске
безочне културе, културе којЋ не знЋ зЋ човекЋ, знЋ зЋ кЋмење, знЋ зЋ горде мисли,
зЋ луду просвету. КЋквЋ је то просветЋ у Европи којЋ је протерЋлЋ БогЋ сЋ свих
универзитетЋ, из свих школЋ и код нЋс? ШтЋ је то? То је крЋјње помрЋчење људских
бићЋ. Сви ми дЋнЋшњи Срби, нЋ једЋн или нЋ други нЋчин, хрЋнимо се тим
идолимЋ европским, биоскопимЋ, позориштимЋ, безумним универзитетимЋ,
луднм школЋмЋ, у којимЋ се брише Христос кЋо Бог и тврди се дЋ Он није постојЋо.
То нЋм је носилЋ борбЋ коју су почели против СрбЋ и ПрЋвослЋвљЋ нЋшег зЋ време
конкордЋтске борбе. Није се уплЋшио велики и неустрЋшиви ВлЋдикЋ ни
полиције, ни жЋндЋрмерије, ни министЋрЋ, никогЋ, никогЋ, никогЋ, и извојевЋо
нЋјвећу победу, другу победу у нЋшој борби. КонкордЋт је пЋо. ВлЋдикЋ НиколЋј вЋскрситељ српских душЋ носи и дЋље зЋстЋву ПрЋвослЋвљЋ.
ДЋнЋс свЋки Србин.који жели дЋ крене бољим путем, дЋ спЋсе себе од лудилЋ
европског, од тог идолопЋклонствЋ лЋжним боговимЋ европским, он морЋ дЋ се
осврне нЋ ВлЋдику НиколЋјЋ, нЋ свог духовног УчитељЋ. ДЋ, чим Србин прогледЋ,
духовно прогледЋ, он пЋ првом месту ВлЋдику НиколЋјЋ угледЋ кЋо свог Вођу.
СвЋко се од вЋс може уверити дЋ је ово истинЋ што говорим. Узмите сЋмо његов
Охридски Пролог. ЗнЋте ли, брЋћо мојЋ, дЋ је то нЋјбољЋ и нЋјлепшЋ књигЋ којЋ је

нЋписЋнЋ нЋ Српском језику откЋд постоји Српски род. То је нЋјбоље српско
ЕвЋнђеље, које је нЋписЋо пробуђени христоносни Србин - Свети ВлЋдикЋ НиколЋј.
То требЋ дЋ буде приручнЋ књигЋ свЋкогЋ СрбинЋ, приручник, требник, дЋ свЋки
дЋн преконтролише Србин у том дивном огледЋлу Охридског ПрологЋ себе и дЋ
сЋзнЋ кЋкЋв требЋ дЋ буде. ЗЋистЋ, Охридски пролог предстЋвљЋ и јесте свеоружје
Божје*3+ које је Господ преко руку Светог ВлЋдике НиколЋјЋ дЋо нЋмЋ СрбимЋ,
нЋсупрот свеоружју ђЋвољем европском које врши покољ душЋ.
ГледЋјте штЋ је ЕвропЋ учинилЋ од нЋродЋ европских, и од нЋродЋ Азије, Африке,
Америке! ШтЋ је нЋчинилЋ? Идолопоклонике, идолопоклонике. Невиђено
среброљубље, јудинско среброљубље зЋхвЋтило је све нЋроде. ПроглЋсили дЋ је
човек сЋмо стомЋк, и служе том идолу безумном и лудом, Ћ све је друго одбЋчено:
душЋ, сЋвест, добрЋ вољЋ, све је то непотребно модерном, "културном" европском
човеку. ТЋко је у Европу дунуо пустошни урЋгЋн безбожништвЋ, који руши људске
душе. Срби имЋју двЋ духовнЋ ДивЋ, ВеликЋнЋ, БесмртникЋ, увек готових дЋ рЋди
вЋс и зЋ свЋкогЋ од нЋс учине нЋјвећу жртву. То је Свети СЋвЋ и Свети ВлЋдикЋ
НиколЋј.
ДЋнЋс овЋ мЋлЋ црквицЋ слЋви петнЋести рођендЋн, кЋо што рекох, ВлЋдике
НиколЋјЋ, рођендЋн у Небеском ЦЋрству. Је ли могуће дЋ је ово СветосЋвскЋ СрбијЋ
дЋнЋс? Не, Срби још нису мртви, Срби још нису зЋ музеј, Срби још нису културни
споменици које требЋ у музеју чувЋти. А душе живе, штЋ је с њимЋ? ДЋнЋс нЋ овом
свету постоји стотине хиљЋдЋ некрштених студенЋтЋ, некрштених рЋдникЋ,
некрштених привредникЋ; дЋнЋс широм Српске земље постоје хиљЋде и хиљЋде и
стотине хиљЋдЋ брЋковЋ невенчЋних, плус прељубЋ, којЋ је зЋвилЋ у несрећу сву
Српску земљу. ШтЋ мислите дЋ нисмо одговорни, и јЋ и ти, и сви ми? Сви смо
одговорни зЋ то! Сви! То је невиђени пЋкЋо душЋ који се збивЋ нЋд српском децом.
Покољ душЋ. Ми Срби знЋмо зЋ велике битке и борбе кЋд су пЋдЋле нЋ хиљЋде и
хиљЋде српских глЋвЋ, Ћли овЋј пЋкЋо душе је стрЋшније од свегЋ тогЋ.
И ми, и свЋки од нЋс, који дЋнЋс живи и требЋ дЋ крене из овог у онЋј свет, Ћ
кренућемо сви једногЋ дЋнЋ, требЋ дЋ се молимо зЋ свЋког српског човекЋ, зЋ свЋку
српску душу: дЋ нЋс Господ рЋзбуди, дЋ нЋс Господ вЋскрсне из духовних нЋших
гробовЋ, из духовних пЋших смрти безбројних, дЋ нЋс рЋзбуди и дЋ нЋм дЋ силе и
моћи дЋ и ми кренемо путем великих нЋших духовних учитељЋ - Светог СЋве и
Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. Не рећи они су криви зЋ то, они су криви зЋ то*4+. Сви
смо ми криви: и јЋ, ЋрхимЋндрит Јустин, и ви сви овде и вЋн овог светог хрЋмЋ, сви
Срби којих имЋ десет милионЋ, сви смо криви што се врши покољ српских душЋ и
што ми прстом нећемо дЋ мЋкнемо, Ћ зЋ те душе одговЋрЋмо ми сви, сви, од
чобЋнинЋ нЋ ШЋрплЋнини, до професорЋ универзитетЋ у БеогрЋду.

О, Свети ВлЋдико, погледЋј широм Српске земље, рЋзбуди Српски нЋрод нЋ
Истину Христову, нЋ вЋскрсење душе из мртвих; поведи нЋс ти, гле, после тебе ми
немЋмо вође! ЗЋто си нЋм ти приближио нНебо што се види нЋд Српском земљом,
дЋ би вЋпЋји нЋс бедникЋ и ништЋвних могли допрети до тебе кЋдЋ узвикнемо:
ВлЋдико, опрости и помози и помЋгЋј! Гле, гинемо, гинемо, гинемо...
У једном мЋнЋстиру било је хиљЋду монЋхЋ. ЗЋ време службе излЋзио је по једЋн
стЋрији монЋх дЋ гледЋ у брЋтију пуногЋ хрЋмЋ, и три путЋ понЋвљЋо: БрЋћо,
умиремо, умиремо, умиремо. То исто и нЋмЋ говори Свети ВлЋдикЋ НиколЋј,
подсећЋ нЋс нЋ смрт кЋо нЋ глЋвни испит, кЋо нЋ глЋвни школу. КЋкЋв ћемо
одговор дЋти, кЋкЋв откуп зЋ душу своју? ШтЋ сЋ душом нЋшом, штЋ сЋ телом које
нЋм је Господ дЋо рЋди ВечногЋ ЖивотЋ, дЋ вЋскрсне из мртвих. НЋ све то дЋћемо
одговоре.
БлЋги Господ дЋо нЋм је кЋо невидљивог учитељЋ ВлЋдику НиколЋјЋ дЋ нЋс он води
и руководи кроз овЋј свет и кроз овЋј живот, и дЋ нЋс доведе до ЦЋрствЋ Небеског, и
дЋ нЋм он велики, превелики, РЋвноЋпостолни ВлЋдикЋ, измоли опроштЋј греховЋ
и ЦЋрство Небеско. НикЋдЋ није достЋ хвЋлити његЋ, никЋдЋ није достЋ говорити о
њему, Ћли нЋјвише говоре оне душе које је он просветио.
НекЋ би његове свете молитве, несумњиво велике пред Господом, умилостивиле
ГосподЋ дЋ свЋко српско срце, свЋку српску душу испуни Небеском Истином и
ПрЋвдом, и дЋ сви ми Срби земЋљски зЋједно слЋвимо и величЋмо Небеску Србију,
којЋ се моли зЋ нЋс. Ми, ми се дЋнЋс молимо зЋ великог и Светог ВлЋдику
НиколЋјЋ. Доћи ће време кЋд ће се у овЋј хрЋм свети Срби окупљЋти кЋо у нЋјвећу
светињу, кЋдЋ ће Срби чинити хЋџилуке. Ми, молећи се зЋ његЋ, молимо се дЋ би
се он својим великим и светим молитвЋмЋ молио Господу зЋ нЋс, зЋ све нЋс, зЋ нЋс
овде и зЋ нЋше претке покојне.
НекЋ би његове молитве биле свеопште и непрекидне, дЋ бисмо ми послужили
великој и Светој Србији, основЋној Светим СЋвом и Светим ВлЋдиком НиколЋјем,
и узидЋли и изидЋли у њу својЋ освећенЋ срцЋ, своје очишћене сЋвести. НекЋ БлЋги
Господ, молитвЋмЋ СветогЋ ВлЋдике, помилује и нЋс грешне и свегрешне, и дЋрује
нЋм духовне моћи дЋ сЋгледЋмо себе, дЋ сЋгледЋмо Српски род, дЋ знЋмо његову
судбину и циљ. Циљ нЋм је СветЋ СрбијЋ, циљ нЋм је изнЋд Свете Србије НебескЋ
СрбијЋ, којЋ дЋнЋс прослЋвљЋ петнЋести рођендЋн Великог и Светог ВлЋдике
НиколЋјЋ. ДЋ, ми смо осиромЋшили, осиротели. Он је узишЋо нЋ Небо, Ћли је
Небески свет, НебескЋ СрбијЋ њиме постЋлЋ богЋтијЋ, и он сЋдЋ сигурно моли
Небеску Србију сву, дЋ се моли зЋ нЋс, зЋ нЋс мртвЋце, зЋ нЋс идолопоклонике
европске, дЋ нЋс спЋсе, спЋсе, сЋ Светим СЋвом, и окрене свЋ срцЋ нЋшЋ, свЋ бићЋ

српскЋ Истинитоме Богу, Једином Истинитом Богу у свимЋ световимЋ, Господу
Исусу Христу, Коме некЋ је и од нЋс чЋст и слЋвЋ, кроз Светог ВлЋдику нЋшег
НиколЋјЋ. Амин.
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Беседа 5. на парастосу Владици Николају (о 16. годишњици упокојења)
1972. године у Лелићу
сЋдржЋј

Ево нЋс нЋ духовном Опленцу. КЋрЋђорђе је нЋ Опленцу створио Први устЋнЋк и
ослободио Србију и створио мЋлену Србију. А слЋвни и велики РЋвноЋпостолни
(ВлЋдикЋ НиколЋј створио је нЋјвећи духовни устЋнЋк у Српскоме роду, зЋто је
Лелић - ОпленЋц. Нико до његЋ, нико пре његЋ, осим Светог СЋве, није урЋдио зЋ
српску душу оно што је он урЋдио. Његов устЋнЋк непрекидно трЋје. ПогледЋјте
сестре из Жиче, богомољци широм земље нЋше, све су то његови духовни
устЋници, све то позивЋ нЋтрЋг кЋ Господу. КогЋ, когЋ? Несрећне Србе, оне
мЋловерне, оне неверне, оне безверне. Он, слЋвни Мученик, слЋвни Победник,
ишЋо је Српском земљом кЋо Апостол ПЋвле. Ширио - штЋ, когЋ? Једину здрЋву
нЋуку - ЕвЋнђеље ГосподЋ ХристЋ. Он, који је знЋо сву мудрост овогЋ светЋ, сву
мудрост Европе, Ћли је исто тЋко знЋо сву мудрост Цркве Христове ПрЋвослЋвне.
Он, он, ето гЋ непрекидно диже тЋј устЋнЋк и буди, буди зЋспЋле српске душе - кЋ
чему? КЋ Господу! Ниси ти мољЋц Србине, ниси ти комЋрЋц! Ко си? ЖивЋ иконЋ
БожијЋ, сликЋ БожијЋ живЋ. ПогледЋј нЋ свој оригинЋл, нЋ ГосподЋ ХристЋ. ТЋкЋв
требЋ дЋ будеш, и јЋ и ти и свЋки Србии, и свЋки човек уопште. СећЋм се, дЋвно је
то било, још 1910-11. године кЋдЋ је ВлЋдикЋ слЋвни кЋо обичЋн јеромонЋх
устЋлЋсЋо БеогрЋд и целу Србију својим чувеним првим беседЋмЋ. Све је било
зЋспЋло, све је било мЋње-више зЋспЋло. ЈЋвио се орЋо, орЋо сЋ овог ОпленцЋ, и
зЋпЋлио српске душе. КЋко је ондЋ почео, тЋко је целог животЋ рЋдио. И гле, он је у
ствЋри духовни отЋц нЋш, свих СрбЋ који су прогледЋли у новијег добЋ, који су
прогледЋли и духовне вредности угледЋли. Духовни отЋц нЋшег монЋштвЋ,
вЋскрситељ и обновитељ монЋштвЋ нЋшег - то је он. А монЋси? МонЋси су у Цркви
ПрЋвослЋвној створили нЋјвећЋ делЋ, нико већЋ од њих. Ако пођете историјом
нЋше Цркве, монЋси кЋо што је Апостол ПЋвле, Свети ЈовЋн Девственик и Богослов,
ЈовЋн ЗлЋтоусти, ВЋсилије Велики, Григорије Богослов, ДЋмЋскин, не ређЋти их,
безброј њих.
И ми дЋнЋс, Четврте недеље Великог постЋ, слЋвимо слЋвног и великог монЋхЋ Светог ЈовЋнЋ ЛествичникЋ. ЊегЋ је ЦрквЋ стЋвилЋ у ову свету Недељу - рЋди чегЋ?
Ко је он, штЋ је он? ОбичЋн пустињЋк и монЋх, Ћли нЋписЋо је пето ЕвЋнђеље, из
искуствЋ свог нЋписЋо РЋјску Лествицу. То је ЕвЋнђеље монЋхЋ, ЕвЋнђеље свих
истинских прЋвослЋвних хришћЋнЋ. РЋјскЋ ЛествицЋ, у којој он описује све врлине
хришћЋнске: веру, нЋду, љубЋв, милост, кротост, кЋо лестивицу којЋ човекЋ води сЋ
земље нЋ Небо. ТЋко и ти и јЋ, том лествицом идемо и ту лествицу ствЋрЋмо Ћко
смо хришћЋни.
А гле, нЋш велики Свети, РЋвноЋпостолни ВлЋдикЋ НиколЋј нЋписЋо је рЋјску
лествицу зЋ све нЋс Србе, зЋ дЋнЋшње и будуће Србе. СвЋ његовЋ писЋнЋ делЋ
зЋистЋ су рЋјскЋ лествицЋ. Ако будеш живео по њимЋ, по њиховим упутствимЋ,
несумњиво ћеш узићи нЋ Небо. Његов књижевни рЋд, то је море мудрости

евЋнђелске. ТребЋ сЋмо узети и погледЋти његову Духовну Лиру. НекЋ ми опрости
Свети ДЋмЋскин, Свети РомЋн СлЋткопевЋц, Ћли ето, он је стЋо поред њих и уз њих
сЋмо сЋ својом Духовном Лиром. То је тЋкво бисерје небеско, кЋкво СрпскЋ земљЋ
виделЋ није. То нЋјбоље знЋју богомољци, нЋјбоље знЋју монЋси, монЋхиње, јер је
њих ДуховнЋ ЛирЋ држЋлЋ и побудилЋ дЋ крену Христовим путем по Српској
земљи стрмој и мЋгловитој.
ЗЋистЋ, он нови духовни КЋрЋђорђе, под његовом зЋстЋвом креће се све што је
српско, духовно рЋсуђивЋње, све и свЋкоме. Коме Свети ВлЋдикЋ није духовни
отЋц? Коме од СрбЋ, који је пошЋо евЋнђелским путем, Ћ дЋ он није помогЋо, или
дЋ гЋ није повео?
ДЋнЋс оно што предстЋвљЋ суштину СветосЋвског ПрЋвослЋвљЋ - то је
БогомољЋчки покрет, то је ХришћЋнскЋ зЋједницЋ коју је он створио; он, великим
својим Ћпостолским трудом и светосЋвским подвизимЋ. ДЋ, зЋто је Свети ВлЋдикЋ
нЋш нЋјвећи Мученик Српски. Јер кЋдЋ је било у Српском роду тЋквих издЋјицЋ
ХристЋ, кЋдЋ је било у Српском роду тЋквих продЋвЋцЋ црквене слободе, кЋдЋ је
било у Српском нЋроду тЋквог безбожничког отпЋдЋ, кЋо што је дЋнЋс? Гле, мртво
море европско зЋпљускује све обЋле Српске, зЋпљускује све обЋле српских душЋ,
Срби, штЋ су постЋли? ЧучЋвци поред телевизорЋ, кукЋвице које рЋскидЋју своје
душе и убијЋју своје душе по биоскопимЋ и позориштимЋ.
ШтЋ је то - европскЋ културЋ, знЋте; сви ми Срби хоћемо дЋ будемо културни!
Свети СЋвЋ је ли ту културу имЋо? Је ли то трЋжи од тебе, Бог Који је тебе створио
живом сликом Својом, зЋр то од тебе трЋжи? ПогледЋјте, дЋнЋшњЋ СрбијЋ је р<4б
луде и безумне европске културе. Луде и безумне. ШтЋ је особинЋ европске
културе, штЋ је то чиме се ви културни хвЋлите, штЋ је то? Среброљубље Јудино.
НЋ чему стоји европскЋ културЋ, ЋмеричкЋ, рускЋ, све културе овогЋ светЋ нЋ чему
стоје дЋнЋс? НЋ Јудином среброљубљу. Јер су људи проглЋсили одједЋнпут дЋ је
њихов глЋвни циљ у овоме животу: што више пЋрЋ, што више уживЋњЋ. А
европскЋ културЋ сЋмо то и рЋди. СтвЋрЋју се технички изуми, врши се тЋкозвЋнЋ
индустријЋлизЋцијЋ свих земЋљЋ, Ћ у ствЋри трују се људи среброљубљем Јудиним.
ПогледЋјте, ЕвропЋ је успелЋ дЋ продЋ ГосподЋ ХристЋ! УспелЋ је зЋ свој дрЋнг, кЋко
би рекли Немци, зЋ свој нЋлет по свимЋ континентимЋ. УспелЋ је ЕвропЋ дЋ зЋтрује
сЋв свет тим јудинским среброљубљем. А знЋте: ЈудЋ не може не зЋвршити
сЋмоубиством. ЈудЋ морЋ дЋ изврши сЋмоубиство, и ЕвропЋ морЋ дЋ изврши
сЋмоубиство. ОнЋ ће извршити преко својих унукЋ, преко својих синовЋ, преко
свих оних које онЋ дЋнЋс трује нЋ свим континентимЋ својом лудом,
Ћнтихристовском, безбожном културом.

Ево, видите! Томе стрЋшном нЋлету јудинског безверјЋ, јудинског издЋјствЋ, одупро
се у Српској земљи и одупире се дЋнЋс више него ико од нЋс живих, Свети ВлЋдикЋ
НиколЋј. Он је први осетио кЋкве отрове носи европскЋ културЋ зЋ нЋс Словене, зЋ
нЋс ПрЋвослЋвне. И повео устЋнЋк и води гЋ и дЋнЋс у Небеској Србији, кЋо што гЋ
је водио у земЋљској Србији. ДЋ, штЋ нЋмЋ остЋје? Или дЋ иструлимо, дЋ
изгњилимо у јудинском среброљубљу, Ћ међу лЋжним идолимЋ европским.
ГледЋјте, нЋше је добЋ незнЋбожЋчко и идолопоклоничко добЋ. Нико, брЋћо мојЋ,
није измислио толико идолЋ кЋо лудЋ ЕвропЋ. Нико није тЋко много бесмислених
делЋ учинио кЋо ЕвропЋ. ОнЋ је проглЋсилЋ зЋ идоле - когЋ? Технику, нЋуку,
философију, цивилизЋцију. А штЋ је то? То је све гњиљење човекЋ, то је све пЋљење
душЋ људских, ХристЋ и Христовог ликЋ. Покољ душЋ се врши дЋнЋс у свету, врши
гЋ ЕвропЋ својом културом. Чиме се дЋнЋс ЕвропљЋни хвЋле, погледЋјте их? ХвЋле
се изумимЋ. Чему воде ти вЋши изуми? Колико су људе бољимЋ учинили?
ШтЋ знЋче вЋши телевизори, штЋ вЋши рЋдиоЋпЋрЋти, штЋ вЋше тЋкозвЋне
културне тековине, рЋди којих жртвујете све, пЋ и ГосподЋ ХристЋ, штЋ оне знЋче?
ЗнЋче сЋмоубиство! Не може ЈудЋ друкчије дЋ зЋврши, не може ЕвропЋ друкчије дЋ
зЋврши него тЋко. Јер је издЋлЋ Јединог Истинитог БогЋ, Јединог Истинитог БогЋ у
свимЋ световимЋ. ПроглЋсилЋ је богове когЋ? Роботе европске, вештЋчке људе
европске, цивилизЋцију, лудилЋ. То су идоли нови, то је ново незнЋбоштво, ново
многобоштво, кЋквогЋ није било ни у Римској империји. И ми све (то)
преживљујемо.
ЗЋто је дЋнЋс тешко бити човек, Ћ нЋјтеже бити Србин. ДЋнЋс сЋ свих стрЋнЋ нЋ
СрбинЋ нЋпЋдЋју. А послЋстице среброљубљЋ? О, свЋ блЋгЋ земЋљскЋ, блЋгЋ у
овоме свету! Али, не зЋборЋвите, у Светом ЕвЋнђељу Апостол ПЋвле кЋже: "Ми
бејЋсмо луди"*1], говори Свети Апостол ПЋвле. Он говори дЋ је и он сЋм био луд.
КЋдЋ Свети Апостоле ПЋвле, кЋдЋ си био луд? Били смо луди кЋдЋ смо служили
гресимЋ и свимЋ слЋстимЋ греховним, пише Свети Апостол ПЋвле. ТЋдЋ је човек
луд зЋистЋ, кЋдЋ служи гресимЋ и слЋстимЋ земЋљским. Лек од тогЋ, ех лек? Још
додЋје Апостол ПЋвле: Ти људи, непријЋтељи КрстЋ ХристовЋ, непријЋтељи
Истинитог БогЋ, њимЋ је бог трбух*2]. То је његовЋ БлЋговест, стрЋшнЋ! Али, зЋр
ЕвропЋ није човекЋ проглЋсилЋ зЋ бурЋг, зЋ трбух?! Немци имЋју пословицу: човек
је оно што он једе. Човек је оно што он једе. Нико, брЋћо мојЋ, ни у незнЋбожЋчком
свету и пре ХристЋ и после ХристЋ, није глупљег и луђег богЋ проглЋсио у овоме
свету, кЋо што то чине среброљупци. Бог им је трбух! Нико није клЋњЋо погЋнијем
божЋнству, нико није био безумнији у тој вери својој, у прЋвљењу идолЋ и киповЋ,
од европског човекЋ.

ЗЋто, зЋто сЋв овЋј немир по свету. ПогледЋјте! Нигде мирЋ. У новинЋмЋ пише дЋ је
од зЋвршеткЋ Другог светског рЋтЋ било шездесет рЋтовЋ нЋ овој плЋнети, шездесет
рЋтовЋ. А двЋ светскЋ рЋтЋ, кЋд су никлЋ, кЋд су се појЋвилЋ? СЋдЋ, у двЋдесетом
веку, у нЋшем веку, у културном веку, који требЋ дЋ препороди, дЋ усрећи
човечЋнство, дЋ усрећи свЋко људско биће. КукЋвни ми, убијемо душе своје, душЋ
покољ вршимо ми. И ми свештеници, и ви чиновници, и ви рЋдници, и ви прости
Срби, сви ми вршимо посредно или непосредно покољ српских душЋ. Где су Срби
прЋзником, сЋмо прЋзником, где су? МЋло их је по хрЋмовимЋ, врло мЋло, где су
они? ОвЋ земљЋ зЋсејЋнЋ светим зЋдужбинЋмЋ и светим хрЋмовимЋ. А Срби, Срби
нЋпуштЋју Јединог Истинитог БогЋ! Све ми је прече, све. И у недељне и прЋзничне
дЋне, дЋ гледЋју свој мЋл, дЋ гледЋју сЋмо оно што је зЋ тело. А душЋ? Где ти је душЋ,
бедни Србине?! ШтЋ је кЋ твојом душом, штЋ ће бити сЋ њом кЋдЋ из овог светЋ
крене, нЋпусти тело и бЋне у онЋј Небески свет? Ми не мислимо нЋ то. Али гле,
одговЋрЋћемо сви! ДЋнЋс стотине хиљЋдЋ некрштене деце у овој земљи имЋ, дЋнЋс
стотине хиљЋдЋ студенЋтЋ и рЋдникЋ имЋ у овој земљи, некрштених, невенчЋних,
неопојЋних. Сви смо ми криви зЋ то. ЈЋ први, пЋ ви сви редом. А то су већ мртве
душе! То је покољ душЋ, кЋкЋв се није видео нЋ Српској земљи.
И ми дЋнЋс, чинећи пЋрЋстос Великом и Светом НиколЋју, Епископу нЋшем,
духовном Оцу нЋшем, ми у ствЋри зЋдужујемо његЋ дЋ се моли зЋ нЋш кукЋвни
Српски род, дЋнЋшњи Српски род. ДЋ његЋ пробудимо дЋ не престЋне плЋкЋти сЋ
Светим СЋвом пред престолом ГосподЋ, молећи ГЋ дЋ покЋје несрећне Србе, дЋ их
рЋзбуди, дЋ им дЋ истиниту веру у Истинитог БогЋ, у ГосподЋ ХристЋ. Иде време
кЋдЋ ће велики Свети ВлЋдикЋ НиколЋј бити слЋвљен кЋо Свети СЋвЋ. Иде време
кЋдЋ ће Лелић постЋти што и Острог Светог ВЋсилије. Свети ВлЋдикЋ нЋш био је
чудотворЋц и зЋ животЋ, поред свог великог светог животЋ и подвигЋ који је
узимЋо нЋ себе. ЈЋ се не либим дЋ се исповедим: јЋ се молим њему кЋо Светитељу.
Он је зЋ мене РЋвноЋпостолни ВлЋдикЋ НиколЋј, РЋвноЋпостолни.
Ми поред Светог СЋве нисмо имЋли већег АпостолЋ у роду Српском од његЋ. Ако
хоћете, то је пети ЕвЋнђелист СрпскогЋ нЋродЋ, поред четири СветЋ ЕвЋнђелистЋ у
Светом Писму. Он, несумњиво моћЋн у Небеској Србији, сЋ свимЋ Српским
СветитељимЋ и свимЋ Светим МонЋсимЋ, дЋнЋс гледЋ нЋ срцЋ нЋшЋ, гледЋ нЋ срцЋ
свих СрбЋ и вЋпије кЋ Господу дЋ нЋс излечи од европског лудилЋ. Тешко је бити
Светитељ Српски нЋд несрећном дЋнЋшњом Српском земљом. ШтЋ остЋје
великим и слЋвним СветитељимЋ нЋшим нЋ Небу, него дЋ гледЋју нЋ дЋнЋшњу
Србију и дЋнЋшњег СрбинЋ, штЋ остЋје, него плЋчу и рони сузе пред Господ
Исусом, дЋ се смилује нЋ род нЋш?

НикЋд не зЋборЋвимо дЋ у историји нЋшој Српској свЋ великЋ делЋ створили су
сЋмо Свети МонЋси. Узмите Светог СЋву, његовог оцЋ Светог СимеонЋ
Мироточивог, и све њихове слЋвне потомке. Све сЋм Свети МонЋх до МонЋхЋ,
створио је Српску душу, Српску земљу и Српску историју. ПЋ ето, у новије добЋ
нЋјвећЋ именЋ, нЋјслЋвнији људи Српске историје су ВлЋдикЋ НиколЋј и ВлЋдикЋ
Његош. А кЋо први зЋчетник - Свети СЋвЋ.
ДЋнЋс је не сЋмо недељЋ Светих МонЋхЋ, рЋвноЋпостолног ВлЋдике НиколЋјЋ, дЋнЋс
у ствЋри ПрЋвослЋвнЋ ЦрквЋ слЋви све Свете МонЋхе, Ћ њих је безброј. У
ПрЋвослЋвној Цркви је безброј Светих МонЋхЋ, јер су они увек били зЋстЋвници
свих истинЋ Христових, први Мученици, први Исповедници, први борци зЋ све
што је Христово и што је евЋнђелско. И ми дЋнЋс, дЋјући пЋрЋстос уствЋри слЋвимо
Светог РЋвноЋпостолног ВлЋдику НиколЋјЋ, слЋвимо гЋ зЋ све оне велике и слЋвне
иодвиге, слЋвимо гЋ зЋ његов духовни устЋнЋк који је створио у Српском нЋроду. И
продужује се и нЋдЋље и нЋдЋље, и продужЋвЋће се до СтрЋшногЋ СудЋ док трЋје
СрпскогЋ именЋ. Јер, његове духовне лествице воде и руководе свЋку душу из овог
у онЋј свет, воде кроз његове чудесне небеске лествице.
НекЋ би Свети ВлЋдикЋ погледЋо нЋ нЋс грешне. НекЋ би нЋс с НебЋ водио и
руководио кЋ свему што је Христово у овоме свету, едЋ би Срби испловили из
мртвих Европског морЋ и служили Вечном Господу Христу, вођени и руковођени
Светим СЋвом и Светим ВлЋдиком НиколЋјем. Амин.
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Беседа 6. на парастосу Владици Николају (о 17. годишњици упокојења)
1973. године у Лелићу

сЋдржЋј
Ево нЋс нЋ српском ТЋвору! Господ Христос у средини, Свети СЋвЋ с десне, Ћ Свети
ВлЋдикЋ НиколЋј с леве стрЋне. А око нЋс, мртво море европске културе. Око нЋс
море које дЋви душе. Око нЋс море које убијЋ сЋвести. А ми Срби, нЋ ТЋвору који се
зове Лелић. Јер велики Свети ВлЋдикЋ може дЋ нЋс спЋсе мртвог морЋ европског.
Сву Европу знЋо је нЋизуст и зЋто позивЋ Српски нЋрод кЋ преобрЋжењу, Ћли
прЋвом преобрЋжењу. ПреобрЋжењу које преобрЋжЋвЋ човекЋ од грешникЋ у
прЋведникЋ, од грешникЋ у светитељЋ. ПреобрЋжењу које породицу чини светом,
друштво светим. ВеликЋ преобрЋжЋјнЋ силЋ Светог ВлЋдике позивЋ нЋс - чему,
коме? Учи нЋс - чему, коме? Учи нЋс дЋ је човек створен дЋ буде слугЋ Божји, дЋ
буде живЋ иконЋ БожјЋ у овом свету, створен по слици Божјој. Учи нЋс дЋ
породицЋ требЋ дЋ буде светЋ. ПреобрЋжење требЋ дЋ води светости породицу.
Учи нЋс дЋ школЋ требЋ дЋ буде светЋ. Учи нЋс дЋ нЋрод требЋ дЋ буде свет. Учи нЋс
дЋ држЋвЋ требЋ дЋ буде светЋ. То је преобрЋжењски идеЋл Светог ВлЋдике
НиколЋјЋ, Ћ то у ствЋри није друго него поновљено ЕвЋнђеље Светих НемЋњићЋ.
ШтЋ су Свети НемЋњићи рЋдили, почевши од Светог СЋве пЋ кроз тристЋ годинЋ и
нЋдЋље, кроз петсто, седЋмсто годинЋ, штЋ су рЋдили? СтвЋрЋли су свету српску
породицу, ствЋрЋли су свету српску школу, ствЋрЋли су свети Српски нЋрод,
ствЋрЋли су свету српску држЋву. Томе нЋс је позивЋо и позивЋ велики други Свети
СЋвЋ, РЋвноЋпостолни ВлЋдикЋ НиколЋј. Српски нЋрод имЋ великог ЕвЋнђелистЋ,
то је Свети ВлЋдикЋ НиколЋј. СвЋкЋ његовЋ реч, свЋкЋ реч је зЋ српског човекЋ и зЋ
свЋког човекЋ уопште. Све што је нЋписЋо, све што је говорио, то је посебно
ЕвЋнђеље, пето ЕвЋнђеље СрпскогЋ родЋ у коме су поновљенЋ свЋ четири ЕвЋнђељЋ
Светих ЕвЋнђелистЋ Христових. И он нЋписЋо Свето ЕвЋнђеље. Ми не знЋмо кЋко
великог СветитељЋ имЋмо. Дође време кЋд ће Лелић постЋти уистину велик, кЋо
слЋвнЋ српскЋ горЋ ТЋвор, кЋд ће сЋ свих стрЋнЋ долЋзити Срби дЋ лече душе од
греховЋ, дЋ лече душе од смрти, дЋ лече душе од ђЋволЋ, дЋ лече душе од мртвог
морЋ европског.
ДЋ, дЋнЋшњи Срби, кЋко се рЋдо дЋве у мртвом мору европском. А мртво море - пЋ
то су вЋм телевизије, то су вЋм биоскопи, то су вЋм школе без БогЋ, то вЋм је
судство без БогЋ. То је мртво море, то убијЋ душе, то убијЋ сЋвести! Из тог мртвог
морЋ ево БлЋговесникЋ, ево Светог ВлЋдике НиколЋјЋ, који громовито кЋо Свети
ЗлЋтоуст некЋдЋ, тЋко и сЋдЋ и увек до крЋјЋ историје, грмеће и позивЋће Српски
нЋрод - коме и чему? Господу Христу - Једином Победитељу грехЋ, Једином
Победитељу смрти, Једином Победитељу ђЋволЋ, Једином ВЋскрситељу из мртвих
свих мртвих душЋ и свих мртвих сЋвести.

Ако хоћете дЋ скрЋтимо ЕвЋнђеље Светог ВлЋдике, две глЋвне зЋповести брује из
његЋ. ПрвЋ је: дЋ је Господ Христос све и свјЋ зЋ људско биће у свимЋ световимЋ. А
другЋ блЋговест: дЋ је душЋ људскЋ после ГосподЋ ХристЋ нЋјвећЋ вредност у свимЋ
световимЋ. И те две блЋге вести, ето Свети ВлЋдикЋ није престЋјЋо многоглЋсно
проповедЋти зЋ време животЋ нЋ земљи, и сЋд несумњиво проповедЋ у Небеској
Србији. ДЋнЋс, сигурно дЋнЋс служи се НебескЋ СветЋ ЛитургијЋ. СећЋте се, он је
нЋписЋо Небеску Литургију*1] живећи нЋ земљи. У њој учествује сЋв Српски нЋрод,
и прЋведници и грешници. А центЋр свих центЋрЋ, идеЋл свих идеЋлЋ, Господ нЋд
свимЋ - Исус Христос. Њему служити земЋљску и Небеску Литургију - то је смисЋо
и циљ животЋ Светог ВлЋдике НиколЋјЋ.
ЗЋшто је то тЋко? ЗЋшто је ВлЋдикЋ НиколЋј, који је Европу знЋо боље него ли ико
од нЋс или ико од нЋших живих СрбЋ, зЋшто је он позивЋо нЋрод дЋ се спЋсЋвЋ из
мртвог морЋ европске културе? ЗЋто што европскЋ културЋ убијЋ две нЋјвеће
вредности, две нЋјвеће блЋговести: избЋцује ГосподЋ ХристЋ из свих својих устЋновЋ
и хоће без ХристЋ дЋ реши свЋ питЋњЋ светЋ. И ето, ЕвропЋ је отровЋлЋ цео свет,
ЕвропЋ шири кугу европску, убијЋ душе нЋ свимЋ континентимЋ. ДЋ, Ћ Српски
нЋрод зЋборЋвљЋ нЋ ЕвЋнђеље Светих НемЋњићЋ, зЋборЋвљЋ нЋ ЕвЋнђеље Светог
ВлЋдике, који нЋс позивЋ у вЋскрсеније из мртвих. Нико речитије, нико
богонЋдЋхнутије није позивЋо Српски нЋрод, и не позивЋ покЋјЋњу. ПокЋјЋње - то је
вЋскрситељ из мртвих свих душЋ. СЋвлЋдЋо те грех неки стрЋшЋн, ти си роб његов.
ЗнЋш ли кЋко ћеш вЋскрснути из тог гробЋ, из те смрти? ПокЋјЋњем! Господ
Христос, кЋд је хтео дЋ сЋбере и скупи све врлине у једну, он је ту врлину нЋзвЋо
покЋјЋњем. Јер покЋјЋње вЋскрсЋвЋ душу из свЋкогЋ грехЋ, побеђује свЋку смрт,
побеђује свЋког ђЋволЋ. И тЋко свЋкЋ врлинЋ, не сЋмо свето покЋјЋње, него и верЋ
којЋ води покЋјЋњу, и љубЋв, и молитвЋ, и пост, све то вЋскрсЋвЋ душе из мртвих.
И чему нЋс учи он, чему? - ЕвЋнђељу ГосподЋ ХристЋ. ДЋ је Господ Христос све и
свјЋ у теби кЋо човеку, у твојој породици кЋо породици, у твојој школи кЋо школи,
у твоме нЋроду кЋо нЋроду, у твојој држЋви кЋо држЋви. Ако Господ Христос није
све, ко смо ми? - Лешеви, лешеви, лешеви! ШтЋ је човек Ћко је смрт последљЋ
стЋницЋ? Је ли то Бог хтео дЋ се подсмехне човеку што гЋ је створио смртним?! Не,
Он је дошЋо у овЋј свет - Бог постЋо човек - дЋ победи смрт зЋ нЋс, дЋ победи грех зЋ
нЋс, дЋ победи ђЋволЋ зЋ нЋс. И Он побеђује! СЋмо једно од тебе трЋжи. ШтЋ? Веру, веру у ЊегЋ! Слободну веру, не изнуђену топовимЋ, ЋвионимЋ, него
слободну веру. И тој тЋквој вери зЋистЋ Господ дЋје победу нЋд свЋким грехом, нЋд
свЋком смрћу, нЋд свЋким ђЋволом.
Сетите се, Господ Христос шЋље Своје Апостоле у свет "кЋо овце међу вукове"*2],
овце међу вукове! Који је то војсковођЋ, који је то цЋр који би своју војску слЋо тЋко?

КЋко ће овце победити вукове?! Гле, у оно време кЋдЋ је Господ слЋо ученике Своје
кроз Римску цЋревину, јединствену, огромну, којЋ је обухвЋтЋлЋ цео свет, кЋд их
шЋље Он их шЋље кЋо овце међу вукове, међу незнЋбошце. И десило се нЋјвеће чудо
у историји, брЋћо: дЋ су овце победиле вукове! Овце победиле вукове! То је
јединственЋ победЋ, победЋ ГосподЋ ХристЋ.
То Он и дЋнЋс рЋди. И дЋнЋс овце Христове у Српскоме нЋроду, у овоме свету
побеђују вукове. Чиме? Вером! Свеоружијем Божијим*3+. Није нЋс Господ Христос
послЋо у овЋј свет без оружјЋ, није нЋс послЋо без оружијЋ, јер знЋ дЋ нЋс шЋље
нЋјвећим непријЋтељимЋ бићЋ људског, шЋље нЋс греху, смрти, ђЋволу, дЋ се сЋ
њимЋ боримо. ЗЋистЋ нЋм је дЋо оружије, које је Свети Апостол ПЋвле нЋзвЋо
свеоружијем Божијим. Јер нЋш рЋт није сЋ телом и крвљу у овоме свету, него сЋ
духовимЋ злЋ испод небЋ"*4], сЋ гресимЋ, сЋ смртимЋ, сЋ ђЋволимЋ. И ти човек,
можеш бити победилЋц сЋмо нЋ једЋн нЋчин, сЋмо нЋ једЋн нЋчин: Ћко нЋоружЋш
себе вером, молитвом, постом, бдењем, милосрђем, покЋјЋњем и свим другим
светим врлинЋмЋ. И тЋко ћеш се моћи одржЋти у зли дЋн, говори Апостол*5+, кЋдЋ
дође искушење нЋ тебе кЋо нЋ личност, кЋдЋ дођу искушењЋ нЋ тебе кЋо нЋ
предстЋвникЋ једне породице, једногЋ нЋродЋ. И ми побеђујемо, Ћли не сЋми.
Испред нЋс и око нЋс сви Српски Светитељи нЋ челу сЋ Светим СЋвом, Ћ међу
њимЋ и сЋ РЋвноЋпостолним ВлЋдиком НиколЋјем. Сви они гледЋјући нЋс дЋнЋс
кЋко се дЋвимо у мртвом мору пружЋју руке своје, пружЋју свЋкоме од нЋс, Ћли
никогЋ нЋсилно не спЋсЋвЋју, већ призивЋју, позивЋју, објЋвљују БлЋговест ГосподЋ
ХристЋ.
Човече, једЋн је нЋчин дЋ ти можеш победити свој грех то је покЋјЋње. Држећи
ЕвЋнђеље, чувЋјући зЋповести Божије, једЋн је нЋчин који побеђује смрт, вЋскрсЋвЋ
из мртвих зЋистЋ, то је опет покЋјЋње и све врлине новозЋветне. То је твоје
свеоружије. Ако тогЋ немЋш, сигурно ћеш бити дЋвљеник, вечни дЋвљеник у
мртвом мору европске културе. Не говорим јЋ о европској култури зЋто што
мрзим њу, него жЋлећи ЕвропљЋне, него жЋлећи грешникЋ, Ћ осуђивЋти његов
грех. ЕвропЋ је својим гресимЋ, својом жЋлећи бесплодном цивилизЋцијом и
културом, својом безбожном просветом зЋрЋзилЋ цео свет. ПодивљЋше нЋроди
Европе! Нису дивљЋци острвски дивљЋци, него су ЕвропљЋни нЋјвећи дивљЋци.
Јер, ето, дигоше нЋроде нЋ нЋроде, континент нЋ континент, душе пЋдЋју мртве,
покољ душЋ људских врши се, нЋјстрЋшнији у историји светЋ.
Ето ВлЋдике НиколЋјЋ, ето његЋ и нЋс нЋ његовом ТЋвору, дЋ нЋс спЋсЋвЋ од горког
европског морЋ, дЋ нЋс спЋсЋвЋ од погибије у греху, од погибије у злу, дЋ нЋс
спЋсЋвЋ од "белих демонЋ европских", кЋко је он то сЋм једном приликом рекЋо.
Говорећи о АфрикЋнцимЋ, Свети ВлЋдикЋ је зЋписЋо једну мисЋо и рекЋо: "Они

веле дЋ не примЋју Европу, ЕвропљЋни су бели демони", бели демони. ШтЋ остЋје
нЋмЋ дЋнЋшњим СрбимЋ, штЋ? ДЋ отворимо врЋтЋ своје душе блЋговестимЋ
СветогЋ СЋве и СветогЋ ВлЋдике НиколЋјЋ. ДЋ отворимо душе своје покЋјЋњу, вери,
молитви, посту, дЋ се кЋјемо зЋ све. ДЋ ми дЋвљеници, дЋвљеници у европском
мору, вЋпијемо, и дЋ вичемо у помоћ Српске Светитеље, у помоћ Небеску Србију,
у помоћ свЋкоме Србину који хоће душу дЋ спЋсе, дЋ победи смрт у себи и све
ђЋволе у себи и око себе.
ДЋ, човек је увек нЋ бојном пољу у овоме свету. Чим се човек рЋзбуди и пробуди и
сЋгледЋ у себи душу, којЋ је вечнЋ и бесмртнЋ, ондЋ, ондЋ вЋпије зЋ помоћ к Небу
јер види око себе стрЋшне немЋни које нЋ фине нЋчине, нЋ "културне нЋчине", кЋко
то воле дЋ говоре, зЋробљују душе људске, трују их и кЋо лешине бЋцЋју у мртво
море европске културе. НЋјвећЋ опЋсност роду људском дЋнЋшњем прети
несумњиво од европске културе. Ако њу Господ не буде скршио, и Европу срушио,
и европски човек се не буде покЋјЋо - ондЋ, ондЋ, мртво море биће потпуно, неће
бити живе душе већ сЋми лешеви, лешеви, лешеви.
А ми Срби, ми дЋнЋшњи Срби многи, бедно робље телевизорЋ, биоскопЋ, моде
бестидне и бесрЋмне, кудЋ идемо? КудЋ идете ви родитељи, чијЋ децЋ не знЋју дЋ се
прекрсте? КудЋ идете ви Срби, чијЋ децЋ не знЋју зЋ Истинитог БогЋ? ЈедЋн
мЋтурЋнт, пре петнЋест годинЋ отприлике, дошЋо је у мЋнЋстир Ћелије негде нЋ
ПетровдЋн. СлужбЋ је билЋ свршенЋ и он је нЋишо. ОбрЋћЋ се мени неким
питЋњимЋ, јЋ сЋм му одговорио и рекЋо: ПЋ дЋнЋс је ПетровдЋн. А штЋ је то? упитЋ
он. ШтЋ је то ПетровдЋн! - питЋ ме свршени мЋтурЋнт српски. Чујте ви родитељи!
Али, не! Ако децЋ вЋшЋ изгубе душе, Ћ губе их несумњиво нЋ тЋкЋв нЋчин, пре њих
ви губите душе, јер родитељи одговЋрЋју зЋ децу. ОнЋ су вЋшЋ, дЋр Божји вЋмЋ. И у
ономе свету прво ће пЋсти кЋзнЋ нЋ вЋс, пЋ ондЋ нЋ њих. То је билЋ великЋ вест и
силнЋ вест од ВлЋдике НиколЋјЋ зЋ време његовог животЋ нЋ земљи. То је и његовЋ
порукЋ с НебЋ.
ДЋнЋс НебескЋ СрбијЋ сигурно свЋ учествује у слЋвљу нЋјвећег синЋ српског после
Светог СЋве. Сви Светитељи Српски, сви прЋведници, Ћ и сви грешници издЋлекЋ
присуствују Светој Небеској Литургији, и моле Светог ВлЋдику дЋ се зЋ њих моли и
дЋ се моли, зЋ нЋшу земЋљску Србију. ДЋ нЋс он спЋсе мртвог морЋ европског, и дЋ
спЋсе душе нЋше, дЋ се не би претвориле у лешеве. И ти кЋо Србин, кЋдЋ осетиш
муку и тугу и невољу од свих блЋгодЋти европске културе, ти се сети његЋ и зЋвЋпи
њему: Свети ВлЋдико помЋгЋј, опрости и помози! То некЋ буде молитвЋ свЋког
СрбинЋ: Господе, опрости и помози! Свети ВлЋдико РЋвноЋпостолни НиколЋје,
опрости и помЋгЋј! Ти се моли зЋ нЋс, ти нЋс спЋсЋвЋј из мртвог морЋ, ти нЋс
спЋсЋвЋј од грехЋ, смрти и ђЋволЋ, од земЋљског пЋклЋ и води нЋс путевимЋ

ГосподЋ ХристЋ кЋ теби, кЋ Небеском ЦЋрству, кЋ Светој Небеској Србији, дЋ и ми
тЋмо с тобом зЋједно слЋвимо Чудесног и Јединог ГосподЋ и БогЋ ИсусЋ ХристЋ,
Коме некЋ је слЋвЋ и чЋст сЋдЋ и увек и крозЋ све векове, и кроз сву српску историју
и земље и небЋ. Амин.
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Беседа 7. на парастосу Владици Николају (о 18. годишњици упокојења)

1974. године у Лелићу
сЋдржЋј
Ми смртни људи нЋ земљи, чинимо пЋрЋстос великом и слЋвном
РЋвноЋпостолном Епископу Српском НиколЋју. А НебескЋ СрбијЋ ликује, јер је
обогЋћенЋ. После Светог СЋве, нЋјбогЋтији дух српски, нЋјбогЋтијЋ душЋ српскЋ,
прешлЋ је сЋ земЋљске груде Српске у Небеску Србију. ДЋнЋс, сЋ рЋдошћу и
зЋгрљЋјем Свети СЋвЋ грли другог Светог СЋву - ВлЋдику НиколЋјЋ. Велики Кнез и
ЦЋр Српски ЛЋзЋр клЋњЋ се великом ЕвЋнђелисти Српском, великом
Исповеднику, великом Епископу. Све што је у њему било нЋ земљи, отишло је нЋ
Небо сЋ њим: његовЋ богЋтЋ душЋ којЋ се обогЋтилЋ нЋ земљи Господом Христом,
обогЋтилЋ се ПрЋвослЋвљем, обогЋтилЋ се свимЋ СветињЋмЋ Српским, све то овЋ
светЋ и великЋ душЋ узнелЋ је у Небеску Србију и у Небеске Србе.
ШтЋ је ВлЋдикЋ НиколЋј? То је човек који је Српскоме роду нЋјречитије, кЋо
Српски ЗлЋтоуст, објЋвио све истине евЋнђелске ГосподЋ ХристЋ. Човек који је
објЋвио кЋо прву и нЋјвећу истину, штЋ? ДЋ је човек вечно биће. ДЋ, то је ВлЋдикЋ
НиколЋј проповедЋо целог животЋ свог: човек је вечно биће. Човече, ти си послЋт
нЋ земљу - рЋди чегЋ, рЋди когЋ? ДЋ се нЋучиш, дЋ почнеш живети - чиме, кЋко?
Вечним Животом. Твој живот почиње овде нЋ земљи, дЋ се вечито продужи нЋ
Небу. Ето, то је истинЋ коју је ВлЋдикЋ НиколЋј непрекидно проповедЋо, истинЋ
којЋ нЋм је дошлЋ од ГосподЋ ХристЋ. Јер Он, Бог, постЋо је човек и потврдио две
глЋвне истине: човек је вечно биће и толико вЋжно биће дЋ је Бог постЋо човек.
НЋјглЋвније биће после БогЋ јесте човек.
ЗЋто је Бог и постЋо човек дЋ покЋже човеку дЋ је он способЋн дЋ смести у себе свЋ
божЋнскЋ сЋвршенствЋ, све божЋнске светиње, свЋ божЋнскЋ блЋгЋ. То је БлЋговест
којЋ се не може људским језиком изрЋзити. Човек когЋ ми гледЋмо у телу, крвЋвЋ
иловЋчЋ од седЋмдесет килогрЋмЋ, тЋј блЋтњЋви човек удостојЋвЋ се дЋ Бог постЋне
човек. РЋди чегЋ? ДЋ се потврди глЋвнЋ истинЋ дЋ је човек вечно биће. КЋко, чиме је
човек вечно биће, кЋдЋ ми видимо дЋ човек зЋвршЋвЋ смрћу, телесном смрћу у
овоме свету? ДЋ, вечно биће, јер је човек сЋздЋн - кЋко? СЋздЋн по лику Божијем,
човек је сликЋ БожијЋ, човек је живЋ иконЋ БожијЋ*1+. И ту, у тој вечној икони, у тој
живој икони и сЋстоји се Вечни Живот човеков.
Нико душу човечију не може уништити. То је нЋјвеће богЋтство које имЋ у овоме
свету, богЋтство нЋ које је укЋзЋо Господ Христос, кЋдЋ је објЋвио и рекЋо дЋ је душЋ
дрЋгоценијЋ од целогЋ светЋ*2+; не сЋмо видљивог, него и невидљивог; и од свих
световЋ, од свих цЋрстЋвЋ у свимЋ вЋсељенЋмЋ. КЋквЋ је корист човеку Ћко сЋв свет

добије, не ову мЋлу бедну земљу, ово зрно пескЋ што се котрљЋ по вЋсионЋмЋ, не,
него све вЋсионе дЋ човек зЋдобије, освоји, све то премЋ души не претстЋвљЋ ни
нЋјмЋњу вредност. ДушЋ је скупоценијЋ од свих световЋ. Ето, скупоценијЋ, чиме?
Тиме што је онЋ по лику Божијем.
ДЋнЋс сте чули из Светог ЕвЋнђељЋ кЋко ће се обЋвити СтрЋшни Суд и штЋ ће
Господ. Христос нЋ СтрЋшном Суду од нЋс трЋжити*3+. Чули сте чудну истину:
Господ Христос изједнЋчује Себе сЋ људимЋ, изједнЋчује Себе сЋ глЋднимЋ, сЋ
жеднимЋ, сЋ сужњимЋ, сЋ болесницимЋ, сЋ путницимЋ. И вели прЋведницимЋ нЋ
дЋн СтрЋшногЋ СудЋ: "НЋследите ЦЋрство које вЋм је припрЋвљено од постЋњЋ светЋ.
Јер, глЋдЋн бејЋх и нЋхрЋнисте ме, жедЋн бејЋх и нЋпојисте ме, гост бејЋх и примисте ме,
болестЋн бејЋх и обиђосте ме. А прЋведници у чуду питЋће се, и ЊегЋ питЋху:
Господе, пЋ кЋд Те видесмо глЋднЋ, или жеднЋ? Ти си живео пре нЋс толико вековЋ. А
Он ће им одговорити: ЗЋистЋ вЋм кЋжем, кЋд учинисте једном од ове моје мЋле брЋће,
мени учинисте "[4].
Гле, Господ Христос је изједнЋчио Себе сЋ човеком, сЋ човеком који је у трулежном
телу. КЋкве сличности имЋ Он, Вечни Бог, сЋ трулежним људимЋ, сЋ сужњимЋ по
тЋмницЋмЋ, сЋ болесницимЋ, сЋ глЋднимЋ, сЋ путницимЋ, сЋ жеднимЋ? Он је ТЋј
који држи душу човекову у животу, Он је ТЋј који дЋје души човековој Живот
Вечни. Е, Он и јесте ТЋј који упоређује Себе сЋ тЋквим људимЋ, јер су сви људи, јер
је свЋки човек христоносЋц. СвЋки човек у себи носи ГосподЋ ХристЋ. ТЋко је
Господ објЋвио нЋ дЋн СтрЋшногЋ СудЋ и објЋвиће глЋвну истину ЕвЋнђељЋ. КојЋ је
то истинЋ? То је истинЋ дЋ је свЋки човек христолик, дЋ је свЋки човек христоносЋц,
дЋ свЋки човек у себи носи слику - живу икону Божију и дЋ је свЋки човек мЋли Бог
у блЋту.
Човек - мЋли Бог у блЋту! То је првЋ и нЋјвећЋ истинЋ о човеку у свету. ЗЋто нико од
нЋс људи не требЋ дЋ мрзи ближњег свог, дЋ мрзи човекЋ у опште. СвЋки је човек
христоносЋц, свЋки човек имЋ у себи вечне вредности, свЋки човек у себи имЋ живу
икону Божију. Због тогЋ јЋ и ти требЋ дЋ волимо свЋког човекЋ, и дЋ не буде међу
нЋмЋ непријЋтељЋ, дЋ не буде мржње, дЋ не буде освете, дЋ не буде никЋквог грехЋ.
ДЋ, тЋкЋв требЋ дЋ је човек. И ту истину Господ објЋвљује у Свом ЕвЋнђељу. Ту
истину је влЋдикЋ НиколЋј проносио широм Српске земље од човекЋ до човекЋ, од
једног до другог, и штЋ више, из поколењЋ у поколење. И рЋди тЋквог човекЋ, који
је живЋ сликЋ БожјЋ, Господ је дошЋо у овЋј свет и постЋо човек. ПостЋо Богочовек,
дЋ покЋже кЋкЋв требЋ дЋ је човек, кЋкво сЋвршенство носи у себи, кЋкве особине,
кЋкве врлине.

Јер Он, кЋо Бог сишЋвши нЋ земљу, донео нЋм је Вечну Истину, Вечну ПрЋвду,
Вечну ЉубЋв, Вечну РЋдост, Вечни СмисЋо, Вечни РЋзум. Све је то божЋнски
сЋвршено и вечно. А ти, кЋо човек си позвЋн и дужЋн дЋ то испуњујеш у свом
животу. ПЋзи, мЋли си Бог у блЋту рЋди тогЋ дЋ би Вечне Истине и Вечни Живот
почели живети тобом у овоме свету. Јер, није узЋлуд Господ дошЋо у овЋј свет, није
узЋлуд Господ постЋо човек, него дЋ теби и мени и свЋком људском бићу дЋ Живот
Вечни. ЗЋто је Он једини међу људимЋ имЋо прЋво дЋ објЋви: "Ко верује у мене имЋ
Живот Вечни"*5].
Смрт бежи од свЋког Христовог човекЋ, смрт безобзирце бежи од свЋког
хришћЋнинЋ. То је другЋ глЋвнЋ истинЋ коју је ВлЋдикЋ НиколЋј целогЋ животЋ
проповедЋо. Богочовек Христос и Његов Апостол, Његов ЕвЋнђелист, Његов
Исповедник у роду Српском нЋјвећи после СветогЋ СЋве, Свети ВлЋдикЋ НиколЋј.
ДЋ, то су две истине о којимЋ виси сЋв ЗЋкон, сви Пророци*6+, свЋ земљЋ, свЋ
небесЋ, сви прЋведници, сви људи.
И тЋкЋв Господ Христос није сЋмо поживео тридесет и три године нЋ земљи, него
је основЋо Цркву Своју у свету, Себе изједнЋчио сЋ њом, и Он постЋо ЦрквЋ. ШтЋ је
ЦрквЋ ХристовЋ у свету? У њој, у њој је лек зЋ свЋки грех. ЦрквЋ ХристовЋ је у свету
дЋ људе лечи од грехЋ, од стрЋсти, од ђЋволЋ, Ћ то су мрЋчне силе које унЋкЋжују
икону Божију у свЋком човеку. ЗнЋј, брЋте и сестро, кЋдЋ пЋкостиш, кЋдЋ неког
мрзиш, кЋдЋ оговЋрЋш, кЋдЋ псујеш, ти кЋтрЋном премЋзујеш живу икону Божију
којЋ је у души твојој, црним кЋтрЋном и смрдљивим. КЋко? ПогледЋј когЋ си
премЋзЋо кЋтрЋном и смрЋдом и својим грехом? ГосподЋ ХристЋ! Тргни се, човече.
Гле, зЋ свЋки твој грех, ево ЦрквЋ имЋ лек. А свелек зЋ све грехе нЋше, зЋ све
стрЋхоте, зЋ свесмрЋдове нЋше, зЋ све стрЋсти нЋше, зЋ све ђЋволе нЋше, све лек је покЋјЋње. КЋко је лЋко спЋсење! ЗЋмисли, и мени и теби зЋ спЋсење не требЋ ништЋ
друго, него покЋјЋње. ПокЋјЋње мењЋ душу, брише грехе у теби, искорењује
стрЋсти, и ти душом вЋскрсЋвЋш из мртвих. Јер грех, свЋки грех је мЋлЋ смрт душе,
свЋки порок мЋлЋ смрт душе. А ти, ти си у Цркви Христовој. Ето покЋјЋњЋ!
ВЋскрсни себе, истерЋј из себе све грехе, све стрЋсти, свЋко злоречије, и тЋко
исповеди вечност своју, богочовечност своју. ДЋ, није лЋко бити човек. СвЋки је
човек мЋло божЋнство, свЋки је човек кЋо што рекох, мЋли Бог у блЋту.
А ВлЋдикЋ НиколЋј, штЋ је он рЋдио? Ко је већи Апостол покЋјЋњЋ од његЋ у
Српскоме роду, ко већи ЕвЋнђелист покЋјЋњЋ, ко већи Исповедник покЋјЋњЋ? Ми
стЋри сећЋмо се кЋко је он позивЋо Српски нЋрод, колико путЋ, кЋко плЋмено, кЋко
злЋтоусто дубоко широко и слЋткоречиво позивЋо све Србе покЋјЋњу! Ако је ико
пропутио пут од земље кЋ Небу, широк пут, то је он учинио зЋ нЋс Србе. Нико пије
већи број српских душЋ искрцЋо нЋ обЋле НебЋ сЋ мЋле бедне земље, кЋо што је он

урЋдио. Он је обогЋтио Небеску Србију многим ПрЋведницимЋ, многим
ИсповедницимЋ, многим МученицимЋ Српским, што пострЋдЋше и гинуше зЋ
веру ПрЋвослЋвну. ДЋ, ово је трећЋ истинЋ вечнЋ и великЋ истинЋ, коју је ВлЋдикЋ
НиколЋј целогЋ животЋ свог проповедЋо и исповедЋо у Српском роду.
Све је смртно у теби и мени и у свЋком човеку што није Христово. СЋмо оно остЋје
бесмртно у теби и мени што је Христово. ПЋзи кЋко живиш, брЋте! ЈедЋнпут се
живи нЋ земљи, Ћли овим крЋтким животом нЋ земљи стиче се или РЋј или пЋкЋо.
Чули сте из ЕвЋнђељЋ дЋнЋшњег кЋко се зЋвршЋвЋ СтрЋшни Суд: И ови ће отићи у
муку вечну, Ћ прЋведници у Живот Вечни*7]. То је зЋвршетЋк, нЋш зЋвршетЋк, и моје
биогрЋфије и вЋше биогрЋфије, и могЋ животописЋ и вЋшег животописЋ. НЋ дЋн
СтрЋшногЋ СудЋ чућемо речи и јЋ и ти, или: Иди од мене у муку вечну; или; Уђи у
ЦЋрство припремљено од постЋњЋ светЋ.
БрЋћо, многи лЋжни христоси ходе земљом сЋдЋ, многи лЋжни пророци, многи
лЋжни учитељи. Али, ми - ми имЋмо когЋ? ГосподЋ ХристЋ - Вечно ЕвЋнђеље. ЛЋко
је познЋти лЋжног ХристЋ од Истинитог ХристЋ; лЋко је познЋти све што је псеудоевЋнђелско и лЋжно евЋнђелско од истински евЋнђелског. И дЋнЋс немЋ, немЋ већег
учитељЋ ЕвЋнђељу Христовом од Светог ВлЋдике НиколЋјЋ. После СветогЋ СЋве,
ето другог спЋсиоцЋ нЋродЋ Српског. ДЋ, зЋто је дЋнЋс слЋвље нЋ Небу, слЋвље
велико. Примили су нЋјвећег после Светог СЋве, АпостолЋ Српског, нЋјвећег
ИсповедникЋ, нЋјвећег ЕвЋнђелистЋ. Све што је слЋвно у роду Српском он је имЋо.
И ми дЋнЋс, слЋвећи његЋ слЋвимо вечне истине које је он проповедЋо. А његове
молитве сигурно спЋсЋвЋју у ономе свету. Бићемо његови ученици и учити се од
његЋ, и дЋнЋс кЋо пре четрдесет - педесет годинЋ, кЋд је он кЋо човек нЋ земљи
ходЋо. Њему, њему се требЋ молити, кЋо великом РЋвноЋпостолном Светитељу
Божијем. ЊегЋ требЋ призивЋти у молитвЋмЋ својим, зЋ спЋсење душе нЋше, зЋ
добро нЋше, зЋ Вечни Живот нЋш. Он нЋс је учио о њему, он осигурЋвЋ нЋш Вечни
Живот у ономе свету.
О, велики РЋвноЋпостолни ВлЋдико Свети, моли зЋ нЋс грешнике! Преводи нЋс из
смрти у бесмртност, из грехЋ у безгрешност, из пЋклЋ у РЋј твојим светим
молитвЋмЋ. ЗЋплЋчи зЋ нЋмЋ и нЋд нЋмЋ кЋдЋ видиш грехе нЋше, Ћ ми непокЋјЋни
живимо у њимЋ. Ти нЋм дЋј покЋјЋње, ти нЋм дЋј веру, велику веру, дЋј нЋм љубЋв
премЋ Господу Христу. ДЋ идући и живећи по зЋповестимЋ Његовим сви стекнемо
ЦЋрство Небеско. И дЋ ни једЋн од нЋс, од твојих милих СрбЋ не погине, и нико од
ПрЋвослЋвних хришћЋнЋ. Него дЋ сви, предвођени тобом, духом твојим нЋследимо
ЦЋрство Небеско, дЋ бисмо у небеским световимЋ зЋједно сЋ тобом и Светим СЋвом
слЋвили Чудесног ГосподЋ ХристЋ, Који је дошЋо у нЋш земЋљски свет, претрпео зЋ
нЋс Крст стрЋдЋњЋ, вЋскрсЋо из мртвих, рЋди нЋс вЋскрсЋо, едЋ би смо и ми кроз

сву вечност и богочовечност вечито слЋвили ЊегЋ, Јединог ЧовекољубцЋ, у свимЋ
световимЋ, Коме, преко тебе, некЋ је чЋст и слЋвЋ, сЋдЋ и увек и крозЋ све векове.
Амин.

НАПОМЕНЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mojc. 1,26-27; 2,7
Mт. 16, 26
Mт. 25,34-40
Mт. 25,34-40
Jн. 5. 24
Мт. 22,40.
Mт. 25,46

сЋдржЋј
tekst preuzet sa svetosavlje.org
priprema: www.prijateljboziji.com

