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   Ништавност земаљског живота. 

 

       Чловече, сва ће слава земљна проћи, 

            а Божиј суд страшно на испитаније доћи. 

       Чловече, држи се последњаго века 

  познати ћеш безумије нињашњаго света. 

 

   О молитви и полажењу светих места 

 

       Чловече, и ноћом и дањом Богу моли се, о злу не мисли 

  да те напуни Бог својеје милости. 

    Чловече, моли се Богу често и право, 

  Бог ће те помоћи да будеш здраво. 

     Чловече, који се право Богу молише, 

  свако добро добише. 

     Чловече, и још ћу ти једно слово добро рећи: 

  од селе скорије у цркву да оћеш на молитву тећи, 

  те ћеш имати ва ответ шта пред Богом рећи. 

     Чловече, немој залуду по сокаци ходити, 

  кад се ваља Богу молити: 

  жива ће те враг уловити, 

  ако се добро нећеш Богу молити. 

     Чловече, немој на молитви бројити сребро и злато, 

  да не будеш осуђен газити паклено блато. 

     Чловече, не лени се света места нагледати, 

  хоће ти после мило бити. 

 

   О покајању и исповести. 

 

    Чловече, милост на те хоће Бог излијати, 

  скоро се на покајаније обрати. 

    Чловече, како кокош птенце своје крили кријет 

  тако Христос кајушта се грешника у милост имајет. 

    Чловече, хоштеши ли от силе вражије укрити, 

  иди скоро се исповедити. 

    Чловече, иди исповеди грехи своје на сладост, 

  добићеш анђелску радост 

  и от Бога милост. 

 

            

 



  О милостињи. 

 

   Чловече, ако хоћеш на све стране милостињу за душу дати, 

  хоћеш милост от Бога имати. 

   Чловече, у све цркве милостињу покажи, 

  по самрти на митарству не бој се дијавоље лажи. 

   Чловече, то ти је најбоље, 

  кад све цркве за тебе Бога моле. 

 

          О закону Божијем. 

 

  Чловече, твори закон по Божијој вољи, 

  да те у муки не муче ђаволи. 

  Чловече, како бежиш от огња, да се не ожежеш, 

  скорије ка заповедем Божијим да ходиш. 

  Чловече, видим да по закону Божијему слабо ходиш. 

  а о својој души слабо радиш, 

  а суд се Божиј готови, 

  да те у вечну муку зготови. 

  Чловече, тебе анђел хранитељ моли: 

  ''Вазда ходи по Божијој вољи 

  и буди за своје спасеније бољи''. 

 

      О лажи и кривој клетви. 

 

  Чловече, немој се о лажи хвалити, 

  да ти се не буде пред Богом лице срамити. 

  Чловече, немој човеку добро говорити, 

  а зло му мислити; 

  зато хоћеш по самрти за језик висити. 

  Чловече, немој криву клетву метати, 

  да те не буду дијаволи у вечни огањ претати. 

  Чловече, немој никад криво на суду рећи, 

  врази да те не буду у вечној муки пећи. 

 

        О спасењу душе. 

 

  Чловече, што се са животом хвалиш, 

  кад о својој души слабо радиш. 

  Чловече, који о својему спасенију не радише 

  пред Богом се посрамише. 

 

                

 



                        Још неке спомене хришћанину. 

 

  Чловече, хоштеши ли у вечној муки не лежати, 

  требује ти от сваке непревде бежати. 

  Чловече, немој псовати крст и поста, 

  да ти не буде от дијавола души и телу муке доста. 

  Чловече, немој никад ништа украсти, 

  јер ћеш вечне муке допасти. 

  Чловече, првим срце свакому покажи се сладак, 

  да ти буде пут на небеса гладак. 

  Чловече, не буди много у шали радостан, 

  да не будеш по самрти жалостан. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    


