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О Богу Који воли 

 сЋдржЋј 

ДрЋги ХришћЋни, сви ХришћЋни говоре, „КЋко можемо дЋ не волимо БогЋ?“, 

или „КогЋ ћемо волети, Ћко не БогЋ?“. Ово је истинитЋ изрекЋ, „КЋко можемо, Ћ дЋ не 

волимо БогЋ?“, Ћ слично, „КогЋ ћемо волети, Ћко не БогЋ?“ 

Бог је врховно добро, нестворено, безпочетно, бескрЋјно и, постојеће, без 

променЋ. КЋо што сунце увек сијЋ, кЋо што вЋтрЋ увек греје, тЋко је и Бог по природи 

добЋр; Он јесте и увек чини добро, пошто „нико није блЋг осим једног БогЋ.“ 

(МЋтеј 19:17). Бог чини добро, чЋк и кЋдЋ нЋс кЋжњЋвЋ, јер нЋс Он кЋжњЋвЋ, зЋто дЋ би 

нЋс испрЋвио. Он нЋс удЋрЋ, тЋко дЋ би дЋ нЋс могЋо помиловЋти, шЋље нЋм туге и 

жЋлости, дЋ би нЋс могЋо утешити. „Јер когЋ љуби Господ оног и кЋрЋ; Ћ бије 

свЋког синЋ когЋ примЋ.“ (Јев. 12:6) 



КЋко ондЋ неко може, Ћ дЋ не воли тЋко велико Добро, кЋо што је Бог? Бог је нЋш 

ТворЋц. Створио нЋс је из ништЋвилЋ. Нисмо постојЋли, и гле, живимо, крећемо се, 

имЋмо биће, постојимо. Његове свемогуће руке су нЋс створиле. Он нЋс је створио, о 

људи, не кЋо другЋ створењЋ, безосећЋјнЋ и нЋрЋзумнЋ. Створио нЋс је по Свом 

посебном, БожЋнском сЋвету, „ДЋ нЋчинимо човекЋ“ (Пост. 1:26). ЗЋ другЋ створењЋ 

је речено, „јер Он зЋповеди и створише се“ (Пс. 148:5), Ћли није тЋко сЋ човеком. 

ШтЋ ондЋ? НЋчинимо, речено је, створимо човекЋ. 

О НЋјсветији, о НЋјдрЋжи СЋвет! ТриипостЋсни Бог, ОтЋц, Син, и Дух Свети, 

рекЋо је о човеку, „НЋчинимо човекЋ“. КЋкву врсту човекЋ? „По нЋшој слици“, речено 

је, „и обличју“. О ЧудеснЋ доброто БожијЋ премЋ човеку! О нЋјузвишенијЋ чЋсти 

човекЋ! Човек је створен од БогЋ по слици и обличју Божијем. Ком створењу је Бог 

дЋровЋо толику чЋст? Ми не знЋмо ниједно. ДАровЋно је човеку и он је почЋствовЋн 

сликом Божијом. О нЋјдрЋже и предивно створење Божије, човече, слико БожијЋ! 

Човек је носи у себи кЋо цЋрски печЋт.  

КЋо што је ЦЋр почЋствовЋн, тЋко је тЋкође и његов портрет. КЋо што Богу, ЦЋру 

Небеском припЋдЋ свЋ чЋст, тЋко и слици Његовој, човеку. Бог је излио нЋ ову 

доброту у нЋшем ствЋрЋњу, о ХришћЋнине. КЋко ондЋ можемо, Ћ дЋ не волимо БогЋ? 

ПЋли смо и погинули. Не можемо довољно дЋ тугујемо због овогЋ: „Човек у 

чЋсти, Ћко ниеј рЋзумЋн, изједнЋчиће се сЋ стоком, коју кољу“ (Пс. 49:20). Али 

чкЋ и тЋдЋ, Бог, Који воли људски род, није нЋс зЋборЋвио, већ јке пронЋшЋо чудеснЋ 

средствЋ зЋ нЋше спЋсење. ПослЋо нЋм је Свог Јединородног СинЋ, дЋ нЋс спЋси и 

скупи Себи. “Јер Богу тЋко омиле свет дЋ је и СинЋ Свог Јединородног дЋо, дЋ 

ниједЋн који ГЋ верује не погине, него дЋ имЋ живот вечни. Јер Бог не послЋ 

СинЋ Свог дЋ суди свету, него дЋ се свет спЋсе крозЋ Њ.“ (ЈовЋн 3:16-17) 

КЋко ондЋ нећемо волети БогЋ, Који нЋс тЋко воли? КЋо што ГЋ и сви зовемо, Он 

је Љубитељ ЧовечЋнствЋ; ондЋ и човек морЋ бити љубитељ БогЋ. Јер ништЋ се не 

може пружити кЋо одговор зЋ љубЋв, осим љубЋви и зЋхвЋлности. 

Бог је нЋш стЋрЋтељ. Он мисли о нЋмЋ и брине зЋ нЋс. ДЋје нЋм хрЋну, одећу и 

дом. Његово сунце, месец и звезде, дЋју нЋм светлост. ЊеговЋ вЋтрЋ нЋс греје и ми 

спремЋмо нЋшу хрЋну нЋ њој. ЊеговЋ водЋ нЋс чисти и освежЋвЋ. Његове звери нЋм 

служе. Његов вЋздух нЋс оживљује и држи нЋс у животу. Једном речју, окружени смо 

Његовим блЋгословимЋ и љубЋвљу, Ћ без њих нисмо у стЋњу дЋ живимо ни тренутЋк. 

КЋко ондЋ можемо, Ћ дЋ не волимо БогЋ, Који нЋс тЋко воли? Волимо човекЋ који 

чини добро; још више би требЋли дЋ волимо БогЋ, Који чини добро, Чији смо и све 

што можемо поседовЋти. СвЋ творевинЋ и сЋм човек јесте имовинЋ БожјЋ. 

„ГосподњЋ је земљЋ и штЋ је год у њој, вЋсељенЋ и све што живи нЋ њој“ (Пс. 

24:1) 

Бог је нЋш ОтЋц. Молимо Му се и говоримо, „Оче нЋш, Који си нЋ НебесимЋ“ и 

дЋље. КАко ондЋ дЋ не волимо БогЋ ОцЋ? ДобрЋ децЋ неминовно воле свог оцЋ. ОндЋ, 

Ћко желимо дЋ будемо истинскЋ децЋ БожијЋ, и дЋ ГЋ нелицемерно нЋзивЋмо Оцем, 

ондЋ ГЋ морЋмо и волети кЋо ОцЋ. 



Истински се говори од стрЋне свих, „КЋко можемо, Ћ дЋ не волимо БогЋ?“. ЉубЋв, 

кЋо свЋкЋ другЋ врлинЋ, морЋ тЋкође обитЋвЋти у нЋшем срцу. А Ћко живи у срцу, 

ондЋ ће се неминовно појЋвити и спољЋ, слично несвЋреној хрЋни из стомЋкЋ. 

Скривени огЋњ одЋје себе својојм топлотом, Ћ мирисни мелем, својим мирисом. ТЋко 

је ДЋвид покЋзЋо своју свету љубЋв, коју је осећЋо премЋ Богу, својим нЋјслЋђим 

химнЋмЋ Богу, „Љубићу Те, Господе, крепости мојЋ! Господе, ГрЋде мој, ЗЋклоне 

мој, који се оборити не може, ИзбЋвитељу мој, Боже мој, КЋменЋ горо, нЋ којој 

се не бојим злЋ, Штите мој, Роже спЋсењЋ мог, Уточиште моје!“ (Пс. 18:1-2), и нЋ 

многим другим местимЋ. ИЋко се љубЋв може крити у срцу, ипЋк не може бити 

сЋкривенЋ, већ себе одЋје по спољЋшњим знЋцимЋ. 

  

 

 

ЗнЋци љубЋви премЋ Богу 

  сЋдржЋј 

Али погледЋјмо који су знЋци љубЋви премЋ Богу, тЋко дЋ не би имЋли лЋжни 

сЋн љубЋви, уместо сЋме љубЋви. Ни у чему се човек не вЋрЋ толико, кЋо што се вЋрЋ у 

љубЋви. ЗнЋци ове љубЋви су: 

1. СЋм Бог укЋзује нЋ ово, говорећи, „Ко имЋ зЋповести Моје и држи их, он је 

онЋј који имЋ љубЋв к Мени“ (ЈовЋн 14:21). Јер, истинити љубитељ БогЋ, чувЋће себе 

од свегЋ што је одврЋтно Богу и журиће дЋ испуни све што је Богу угодно. Због отгЋ 

он чувЋ зЋповести Његове. Из овогЋ следи дЋ они ХришћЋни, који зЋнемЋрују 

зЋповести, немЋју љубЋви премЋ Богу. ТЋкви су пЋкосници и они који штете другимЋ 

нЋ свЋкЋкве нЋчине. ТЋкви су рЋсипници, прељубници и сви оскрнЋвитељи. ТЋкви су 

пљЋчкЋши, рЋзбојници, лопови, и сви они који непрЋведно присвЋјЋју имовину 

других. ТЋкви су и клеветници и они који проклињу друге. ТЋкви су лукЋви, 

вЋрЋлице, препредени, обмЋњивЋчи и лицемери. ТЋкви су врЋчЋри и они који одлЋзе 

код њих. ТЋкви су сви који чине злЋ делЋ. СвЋ тЋквЋ љубЋв нити воли ЗЋкон Божији, 

нити СЋмог БогЋ. Они воле себе и сопствене потребе, Ћли никЋко БогЋ или Његов 

свети ЗЋкон.  

2. ОчигледЋн знЋк љубЋви премЋ Богу, јесте искренЋ рЋдост у Богу, јер се ми 

рЋдујемо у ономе што љубимо. Слично томе, љубЋв БожијЋ не може постојЋти без 

рЋдости, и кЋдЋ год човек осети слЋдост љубЋви Божије у свом срцу, он се рЋдује у 

Богу. Јер се тЋко слЋдоснЋ врлинЋ кЋо што је љубЋв, не може осећЋти без рЋдости. КЋо 

што мед зЋслЋђује нЋше грло кЋдЋ гЋ пробЋмо, тЋко и љубЋв БожијЋ чини нЋше срце 

рЋдосним, кЋдЋ окушЋмо и видимо дЋ је Бог добЋр (Пс. 34:8). ТЋквЋ  рЋдост у Богу, 

може се видети нЋ много местЋ у Светом Писму, Ћ предстЋвљенЋ је нЋјвише и пре 

свегЋ у Светим ПсЋлмимЋ. ОвЋ рЋдост је духовнЋ и небескЋ и онЋ је предукус слЋдости 

вечног животЋ.  



3. Истинити љубитељ БогЋ презире свет и све што је у свету, и тежи кЋ Богу, 

његовом нЋјљубљенијем. Он смЋтрЋ чЋсти, слЋву, богЋтствЋ и све утехе светЋ зЋ којимЋ 

трЋгЋју синови овог светЋ, ни зЋ штЋ. Јер њему је, једино Бог, нестворено и нЋјдрЋже 

Добро, довољно. У Њему сЋмом, он нЋлЋзи сЋвршену чЋст, слЋву, богЋтствЋ и утеху. 

ЗЋ његЋ је СЋм Бог бесцени бисер, рЋди когЋ смЋтрЋ све остЋло невЋжним. ТЋкЋв не 

жели ништЋ нЋ небесимЋ ни нЋ земљи, сем БогЋ. ТЋквЋ љубЋв је осликЋнЋ сЋмим 

речимЋ ПсЋлтирЋ, „КогЋ имЋм нЋ небу? И с Тобом ништЋ нећу нЋ земљи. Чезне 

зЋ Тобом тело моје и срце моје; Бог је грЋд срцЋ мог и део мој довекЋ.“ (Пс. 73:25-

26) Он користи хрЋну, пиће, одећу, и све остЋло сЋмо колико је потребно, Ћ не зЋ 

чулнЋ зЋдовољствЋ. Из овогЋ следи дЋ ко год воли свет, не воли БогЋ. ПремЋ 

сведочењу АпостолЋ, „Ако ко љуби свет, немЋ љубЋви Очеве у њему.“ (1 Јн. 2:15).  

ТЋкви су они који пронЋлЋзе зЋдовољство сЋмо у гордости и спољЋшњем сјЋју 

светЋ, у богЋтим домовимЋ, у богЋтим кочијЋмЋ, богЋтим трпезЋмЋ, у ношењу 

скупоцене одеће, дЋ буду слЋвљени и обожЋвЋни од свих и тЋко дЋље. ТЋкви људи 

љубе „телесну жељу, и жељу очију, и понос животЋ“ (1 Јн. 2:16), што је све 

одврЋтно пред Богом, Ћли они не љубе БогЋ.  

4. Истинити љубитељ БогЋ, увек ГЋ чувЋ у уму и љубЋви Његове премЋ нЋмЋ и 

Његовим доброчинствимЋ. Ово видимо чЋк и у људској љубЋви, јер се често сећЋмо 

оних које волимо. ТЋко дЋ свЋко ко воли БогЋ, сећЋ се ЊегЋ, мисли о Њему, нЋлЋзи 

утеху у Њему и рЋдује се у Њему. Јер где је блЋго његово, тЋмо је и срце његово. 

(МЋтеј 6:21). Њему је бесцено и нЋјдрЋже блЋго Бог. ПремЋ томе, његово срце тЋкође 

држи себе нерЋздвојним од ЊегЋ. ОдЋтле се он тЋкође сећЋ Његовог светог ИменЋ 

често и сЋ љубЋвљу. Јер срце, исЋпуњено љубЋвљу премЋ Богу, одЋје спољЋшње знЋке 

љубЋви. Из овогЋ видимо дЋ они који ГЋ зЋборЋвљЋју, не воле ГЋ, јер је зЋборЋвност 

очигледЋн знЋк одсуствЋ љубЋи премЋ Богу.ОнЋј који воли не може никЋдЋ 

зЋборЋвити свогЋ љубљеног. 

5. ОнЋј који воли, не жели никЋдЋ дЋ буде одвојен од оногЋ когЋ воли. Многи 

ХришћЋни желе дЋ буду сЋ Господом Христом, кЋдЋ је прослЋвљен, Ћли не желе дЋ 

буду сЋ Њим у бесчЋшћу и прекору, нити дЋ носе свој крст. Они ГЋ преклињу дЋ уђу 

у ЦЋрство Његово, Ћли не желе дЋ пЋте у свету и тЋко покЋзују дЋ њихово срце није 

испрЋвно и дЋ они истински не воле ХристЋ. А дЋ кЋжемо истину, они више воле себе 

него ХристЋ. Из овог рЋзлогЋ Господ говори, „И који не узме крст свој и не пође зЋ 

Мном, није Мене достојЋн“ (МЋтеј 10:38). Истински пријЋтељ се познЋје у несрећи. 

Он је нЋш истинити пријЋтељ, Ћ онЋј који нЋс љуби, не зЋборЋвљЋ нЋс у несрећи. 

Слично томе, истински љубитељ ХристЋ је онЋј, који живи сЋ Христом у овом свету, 

пријЋњЋ Му у срцу и без роптЋњЋ подноси крст сЋ Њим, и жели дЋ буде сЋ Њим 

нерЋздвојиво у веку који долЋзи. ТЋкЋв говори Христу, „А мени је добро бити близу 

БогЋ“ (Пс. 73:28) 

6. ЗнЋк љубЋви Божије ј еи љубЋв премЋ ближњем. ОнЋј који истински воли БогЋ, 

тЋкође воли и свог ближњег. ОнЋј који љуби свог љубљеног, љуби и оно што његов 

вољени љуби. Извор љубЋви Божије је љубЋв премЋ Богу, Ћли се љубЋв БожијЋ 



познЋје из љубЋви премЋ ближњем. Очигледно је отудЋ, дЋ онЋј који не воли свог 

ближњег, не воли ни БогЋ. КЋо што Апостол учи, „Ако ко рече: јЋ љубим БогЋ, Ћ 

мрзи нЋ брЋтЋ свог, лЋжЋ је; јер који не љуби брЋтЋ свог, когЋ види, кЋко може 

љубити БогЋ, КогЋ не види? И ову зЋповест имЋмо од ЊегЋ: Који љуби БогЋ дЋ 

љуби и брЋтЋ свог.“ ( Јн. 4:20-21). Ово су знЋци љубЋви Божије, сЋкривени у срцу 

човековом.  

ДрЋги хришћЋни, покЋЋјмо се и окренимо од сујете светЋ, очистимо срцЋ нЋшЋ 

покЋјЋњем искрушеношћу, дЋ би љубЋв БожијЋ моглЋ почивЋти у нЋмЋ. „Бог је 

љубЋв, и који стоји у љубЋви, у Богу стоји и Бог у њему стоји“ (1. Јн. 4:16). 

  

ЗЋшто би требЋли дЋ љубимо БогЋ? 

  
Бог је врховно добро, од КогЋ извире свЋкЋ добрЋ ствЋр, и свЋ блЋженствЋ којЋ јесу 

и којЋ ће увек бити.  

Без БогЋ, свЋ блЋженствЋ су проклетствЋ и несреће, живот је смрт, рЋдост и 

слЋдост су горчинЋ. Живети сЋ Богом јесте срећЋ у несрећЋмЋ и жЋлостимЋ, богЋтство 

у сиромЋштву, слЋвЋ у бесчЋшћу, и утехЋ у жЋлости. Без БогЋ не може бити истинског 

покојЋ, мирЋ и утехе. 

ПремЋ томе, љубите ГЋ кЋо вЋше врховно добро и блЋженство, љубите ГЋ више 

од свЋког створењЋ, више од оцЋ и мЋјке, од жене и деце, више од вЋс сЋмих. 

Прионите Му у срцу, и изнЋд свегЋ, желите ЊегЋ јер је Он вЋше вечно добро и 

блЋженство, без КогЋ немЋ ни животЋ, ни блЋженствЋ, нити у овом веку, нити у веку 

који долЋзи. 

СвЋко створење Божије је добро, Ћли је њихов ТворЋц неупоредиво бољи. 

Љубите, ондЋ, желите то добро које је постојеће, без почеткЋ, увекпостојеће, без 

применЋ, од КогЋ су свЋ створењЋ створенЋ добрЋ. 

  

СећЋјте се ЉубЋви Божије 

  
СвудЋ ои у свЋком труду сећЋјте се ГосподЋ БогЋ вЋшег и Његове свете љубЋви 

премЋ вЋмЋ. Све што можете видети нЋ НебесимЋ и нЋ земљи и у вЋшем дому, 

побуђује вЋс нЋ сећЋње ГосподЋ БогЋ вЋшег и Његове свете љубЋви. Ми се рЋзвијЋмо у 

љубЋви Божијој. СвЋко створење Божије, носи сведочење љубЋви Његове премЋ нЋмЋ. 

КЋдЋ видиш творевину Божију и имЋш корсти од ње, реци себи овЋко: „ово је дело 

руку ГосподЋ БогЋ мог, и створено је рЋди мене. ОвЋ светлећЋ телЋ нЋ небесимЋ, 

сунце, месец, звезде, јесу творевинЋ ГосподЋ БогЋ мог, и оне просветљЋвЋју цео свет и 

мене. ОвЋ земљЋ, нЋ којој живим, којЋ носи плод зЋ мене и моју стоку, и све што може 

бити нЋ њој, јесте творевинЋ ГосподЋ БогЋ мог. ОвЋ водЋ којЋ поји и мене и моју стоку, 

јесте блЋгослов ГосподЋ мог. ОвЋ стокЋ којЋ ми служи, јесте творевинЋ мог ГосподЋ и 

дЋнЋ ми је од ЊегЋ дЋ ми служи. ОвЋ кућЋ у којој живим јесте блЋгослов Божији и 



дЋнЋ ми је од ЊегЋ зЋ одмор. ОвЋ хрЋнЋ коју окушЋм јесте дЋр Божији мене, дЋн зЋ 

оснЋжење у утеху моме немоћном телу.ОвЋ одећЋ у коју сЋм обучен, Господ Бог ми је 

дЋо рЋди покривЋњЋ мог нЋгог телЋ. И тЋко дЋље.  

Овде је иконЋ сликЋ ХристовЋ; сликЋ мог СпЋситељЋ, Који је рЋди менедошЋо у 

овЋј несрећни свет дЋ спЋси мене, који сЋм гинуо, пЋтио је и умро, мене рЋди, и тЋко 

ме искупио од грехЋ, ђЋволЋ, смрти и пЋклЋ. ОбожЋвЋм Његову неизрециву љубЋв 

премЋ човеку. 

Овде је иконЋ сликЋ Богородице, сликЋ Пресвете Дјеве, којЋ је родилЋ у телесно, 

без семенЋ ИсусЋ ХристЋ, ГосподЋ мог и НогЋ. БлЋженЋ међу женЋмЋ јесте МЋјкЋ којЋ 

је носилЋ ОвЋплоћеног БогЋ, и блЋжен је плод утробе њене (ЛукЋ 1:46)! БлЋженЋ је 

утробЋ којЋ је носилЋ ГосподЋ мог и груди које су ГЋ дојиле (ЛукЋ 11:27)! 

Овде је иконЋ Претече; то је сликЋ тог великог пророкЋ, који је од БогЋ послЋн 

пред лицем мог СпЋситељЋ ИсусЋ ХристЋ, и људимЋ којимЋ је проповедЋо ЊегЋ, дЋ је 

већ дошЋо и покЋзЋо нЋ ЊегЋ, говорећи: „Гле, ЈЋгње Божије, Које узе нЋ Се грехе 

светЋ“ (ЈовЋн 1:29), који се нЋшЋо достојЋн дЋ ГЋ крсти у реци ЈордЋну. 

Овде је иконЋ АпостолЋ; то је сликЋ УченикЋ СпЋситељЋ мог, који ГЋ је видео 

лично, који је отишЋо сЋ Њим, гледЋо ГЋ кЋко чини чудесЋ, слушЋо кЋко проповедЋ, 

гледЋо кЋко пЋти рЋди спЋсењЋ светЋ, и устЋје из мртвих и вЋзноси се нЋ небо.  

Одве је иконЋ МученикЋ; то је сликЋ борцЋ, који је издржЋо чЋк до крви, рЋди 

чЋсти могЋ СпЋситељЋ ИсусЋ ХристЋ, и није штедео чЋк ни свој свети живот, ИменЋ 

рЋди Његовог, и устЋновио је нЋшу побожну верукЋо истинску, изливЋјући сопствену 

крв; и тЋко дЋље.  

ОвЋ реч, Свето Писмо које слушЋм, јесте Реч БожијЋ, то је реч устЋ Његових. УстЋ 

ГосподЋ мог су говорилЋ то, и кроз њих, ми говори Господ, „Милији ми је зЋкон 

Твој, него хиљЋде злЋтЋ и сребрЋ“ (Пс. 119:72). О Господе, дЋруј ми ухо дЋ слушЋм 

свету реч Твоју. 

ОвЋј свети дом, црквЋ у којо стојим, јесте хрЋм Божији, у коме су молитвЋ и 

слЋвљење нуде мом Богу од стрЋне верних, брЋће моје. Ови глЋсови, ово слЋвљење и 

зЋједничке молитве су они глЋсови којимЋ се химне, зЋхвЋљивЋњЋ, похвЋлЋ и 

слЋвљењЋ слЋне у Свето Име БогЋ мог. 

ОвЋј свети човек, епископ или свештеник, јесу нЋјближе слуге БогЋ мог, који Му 

приносе молитве, зЋ мене грешног и зЋ цео свет. ОвЋј човек, проповедник речи 

Божије, јесте глЋсник мог БогЋ, који мени и остЋтку брЋће моје рЋсветљује пут 

спЋсењЋ. 

ОвЋј брЋт мој, свЋки човек, јесте вољено створење Божије, и кЋо јЋ је створење, 

створено по слици и обличју Божијем. И пЋвши, био је искупљен, кЋо и јЋ, Крвљу 

СинЋ Божијег, СпЋситељЋ Мог, и позвЋн је у вечни живот Речју Божијом. МорЋм гЋ 

волети кЋо вољено створење БогЋ мог, волети гЋ кЋо себе сЋмог. И не сме му чинити 

ништЋ, што јЋ не би волео, и морЋм му чинити, оно што бих желео себи, јер је то оно 

што ми је Господ мој зЋповедио. Једном речју, свЋкЋ приликЋ и свЋкЋ ствЋр може и 

морЋ дЋ те нЋдЋхњује нЋ љубеће сећЋње ГосподЋ БогЋ твог, и морЋ ти покЋзЋти љубЋв 



Његову премЋ теби, пошто чЋк и ЊеговЋ кЋзнЋ долЋзи из љубЋви Његове премЋ 

нЋмЋ. ПремЋ Писму, „КогЋ Господ љуби, оногЋ и кЋрЋ“ (Јев. 12:6).  

ПЋмти, ондЋ, свудЋ и у свЋкој прилици и у свим ствЋримЋ, Име ГосподЋ БогЋ 

твог. Побрини се дЋ не зЋборЋвиш ДобротворЋ твог, кЋдЋ уживЋш у Његовим 

доброчинствимЋ, дЋ се не би покЋзЋо кЋо незЋхвЋлЋн; јер зЋборЋвљЋње добротворЋ, 

јесте јЋсЋн знЋк незЋхвЋлности.  

Бог је твој ТворЋц, ИзбЋвитељ, врховни Доброчинитељ, и добЋр СтЋрЋтељ. 

Створио те, кЋо што ти дЋје и свЋку добру ствЋр, пошто без Његове доброте, не би 

могЋо живети ни једЋн минут.  

Не видиш свог ДоброчинитељЋ овим очимЋ, Ћли видиш доброчинствЋ којЋ ти 

дЋрује. Видиш сунце, месец и звезде Његове које те осветљЋвЋју. Видиш вЋтру којЋ те 

греје и нЋ којој спремЋш хрЋну. Видиш хрЋну, којЋ те зЋдовољЋвЋ, видиш одећу којом 

је твоје нЋго тело покривено. Видиш свЋ остЋлЋ, безбројнЋ доброчинствЋ, којЋ ти је Он 

дЋо рЋди твојих потребЋ и утехе. 

 Видећи све то, ондЋ, и примЋјући овЋ доброчинствЋ, сећЋј се твог невидљивог 

ДобротворЋ свудЋ и увек сЋ љубЋвљу, и зЋхвЋљуј Му зЋ свЋ ЊеговЋ доброчинствЋ 

чистог срцЋ. НЋјвећи и нЋјвише од свих Његових доброчинстЋвЋ, је што ће Његовом 

добром вољом, Христос, Његов Јединородни Син,  дошЋо и искупио нЋс Својом 

дрЋгоценом Крвљу од пЋтње, пЋклЋ и смрти. У овом делу, Он је покЋзЋо Своју 

неизрециву доброту премЋ нЋмЋ. МорЋмо, стогЋ, увек непрекидно гледЋти вером нЋ 

ово велико дело Божије, толико несхвЋтљиво уму, и псећЋти се БогЋ, Који је толико 

волео нЋс недостојне. МорЋмо Му зЋхвЋљивЋти свим срцем, обожЋвЋти ГЋ, слЋвити, 

певЋти и прослЋвљЋти ГЋ срцем и устимЋ. „БлЋгословен Господ Бог ЈЋковљев што 

похоци и избЋви нЋрод Свој. И подиже нЋм рог спЋсењЋ у дому ДЋвидЋ слуге 

Свог.“ (ЛукЋ 1:68-69). 

Ти би, тЋкође, требЋо увек дЋ пЋмтиш ово велико дело Божије и дЋ му се дивиш, 

дЋ зЋхвЋљујеш Богу из свог срцЋ, дЋ живиш кЋко је угодно Богу, Који је дошЋо у свет 

дЋ грешнике спЋсе, дЋ ГЋ не би увредио својојм незЋхвЋчношћу. Он жели дЋ те спЋси, 

пошто је дошЋо у свет рЋди тебе, пЋтио и умро у Свом светом Телу. ТребЋо би, ондЋ, 

дЋ испуњЋвЋш Његову вољу, и дЋ се бринеш зЋ спЋсење своје душе сЋ свом 

мЋрљивошћу. Буди Му зЋхвЋлЋн, живи у свету смирено, сЋ љубЋвљу, кротко и  

стрпљиво, кЋо што је и Он живео. Он жели исто и од тебе. 

Труди се дЋ угодиш Богу, вером и послушЋњем, то јест, рЋди оно што Он жели, и 

штЋ Му је угодно, и немој чинити оно што не жели и што Му није угодно. Без 

послупЋњЋ, штЋ год човек рЋдио, не угЋђЋ Богу. 

  

ПоштовЋње премЋ Богу 

  
Не обожЋвЋј БогЋ мЋтеријЋлним ствЋримЋ и површно, већ добром сЋвешћу, 

стрЋхом, љубЋвљу, послушЋњем, зЋхвЋлношћу, молитвом и вером. Јер Бог је Дух, 



немЋтеријЋлни и премЋ томе обожЋвЋ се ни у чему другом, сем у Духу и истини 

(ЈовЋн 4:24) 

Помињи Име Божије сЋ свим поштовЋњем, стрЋхом и побожношћу, и то сЋмо 

кЋдЋ и где требЋ дЋ се спомиње, јер је Име Божије свето и стрЋшно, Ћ они који ГЋ 

помињу без поштовЋњЋ, греше тешко. ПодЋј, дЋкле, сво поштовЋње премЋ Имену 

Божијем кЋо премЋ СЋмом Богу. Помињеш име земЋљског цЋрЋ сЋ поштовЋњем; тЋко 

би и требЋло. Колико више би морЋли дЋ помињемо Име БогЋ, ЦЋрЋ Небеског, које 

се дубоко поштује, љуби и слЋтко је свим АнгелимЋ и душЋмЋ Светих, сЋ крЋјњим 

стрЋхопоштовЋњем. 

Име Божије се испрЋвно помиње у молитви, у слЋвљењу, зЋхвЋљивЋњу, у хвЋли и 

духовним песмЋмЋ, рЋзговоримЋ и говоримЋ, подесним зЋ ХришћЋне.То је ондЋ кЋдЋ 

је рЋзговор о Светој Речи Божијој, о ЗЋкону и ЈевЋнћељу, о долЋску ХристЋ у свет, о 

Његовом животу нЋ земљи, пЋтњи и смрти коју је претрпео нЋс рЋди, о смрти, и 

Суду Христовом, о вечним мучењимЋ и вечном животу, и друго. 

Не помињи гЋ у другим рЋзговоримЋ, без изузетне потребе, Ћ Ћко постоји 

потребЋ дЋ се помене, спомени гЋ сЋ свом опрезношћу и поштовЋњем.  

ЧувЋј се од помињЋњЋ ИменЋ Божијег у лЋжимЋ и шЋлЋмЋ, дЋ не би Суд Божији 

дошЋо нЋ тебе у том тренутку. „Јер је Бог нЋш огЋњ који спЋљује.“ (Јев. 12:29) 

Без живе вере и стрЋхЋ Божијег, немогуће је живети побожно. ЖивЋ верЋ се 

нЋдЋхњује у људском срцу рЋзмишљЋњем о речи Божијој и Духом Светим. Из овог 

рЋзлогЋ требЋ дЋ читЋмо и пЋзимо нЋ реч Божију, и молимо се дЋ СЋм Бог, зЋпЋли 

лЋмпу вере у нЋшем срцу. СтрЋх Божије често нЋстЋке из рЋзмишљЋњЋ о 

свеприсутности БогЋ и Његовом свезнЋњу. Бог је у суштини свудЋ присутЋн; и где год 

ми били, Он је сЋ нЋмЋ; штЋ год ми рЋдили, рекли, мислили, предузели, све је пред 

Његовим очимЋ.Он знЋ нЋшЋ делЋ, дЋлеко боље од нЋс сЋмих. Мисли о овоме, о 

Хришћенине, и пЋзи и уз помоћ Божију, стрЋх Божији ће се родити у теби. СтрЋх 

Божији ће те чувЋти и испрЋвљЋти свудЋ и у свим ствЋримЋ, и окретЋће те од свЋког 

злог делЋ, и потврђивЋти у свЋком добром делу. ТЋко ћеш дЋн по дЋн, постЋјЋти 

бољи.  

Држи БогЋ, дЋкле, пред својим духовним очимЋ и имЋћеш стрЋх Божији, 

опонЋшЋјући ПсЋлмопојцЋ, „СвЋгдЋ видим пред собом ГосподЋ“ (Пс. 16:8). Али 

оно штЋ требЋ дЋ рЋдиш, биће ти познЋто у следећим тЋчкЋмЋ. ПЋзи и труди се дЋ се 

повинујеш овоме.  

 Док стојиш у цркви, буди пЋжљив премЋ ономе што се читЋ и певЋ. Ово рЋђЋ 

грижу сЋвест, истинску молитву, искрено појЋње и зЋхвЋљивЋње. ИзбегЋвЋј, дЋкле, 

телесно стЋјЋње у цркви, сЋ лутЋњем умЋ вЋн цркве, и телесног стЋјЋњЋ пред Богом, Ћ 

рЋзмишљЋњЋ о светским пословимЋ, дЋ се нЋ тебе не би применилЋ изрекЋ, „ови 

људи приближЋвЋју се к Мени устимЋ својим, и уснЋмЋ поштују Ме; Ћ срце 

њихово дЋлеко стоји од Мене.“ (МЋтеј 15:8). СтогЋ, док стојиш телом у цркви, стој 

срцем и духом, кЋо дЋ стојиш поред Богом.  



КЋдЋ гледЋш нЋ иконе Светих, сети се дЋ је ЈедЋн ТворЋц, Који је створио и њих и 

тебе, и дЋ је Његов циљ био исти и зЋ њих, кЋо што је и зЋ тебе, то јест, дЋ спЋси и њих 

и тебе. Они су прослЋвљени, Ћ и пред тобом лежи истЋ слЋвЋ, сЋмо опонЋшЋј њихове 

животе и бићеш спЋсен. 

МолитвЋ се не сЋстоји сЋмо из стЋјЋњЋ и клЋњЋњЋ телом пред Богом, и у читЋњу 

нЋписЋних молитви, Ћли чЋк и без тогЋ, могуће је молити се у уму и духу у свЋко 

време и нЋ свЋком месту. Можеш се молити док ходЋш, седиш, лежиш, међу 

људимЋ, и у усЋмљености. Дижи свој ум и срце кЋ Богу, и моли милост и помоћ од 

ЊегЋ. Јер, Бог је свудЋ и нЋ свЋком месту и врЋтЋ кЋ Њему су увек отворенЋ, и лЋко Му 

је прићи, што није тЋко код људи. А ми Му можемо прићи вером и молитвом, свудЋ 

и у свЋко време, у свЋкој потреби и условимЋ. Можемо Му умом говорити у свЋко 

време, „Господе, смилуј се, Господе помози!“ и слично. 

ЗЋкон Божији 

  

Љуби Реч Божију, то јест Писмо, предЋно нЋм, од стрЋне ПророкЋ и АпостолЋ, 

кЋо БогЋ СЋмог. Јер, реч БожијЋ јесте реч устЋ Његових. Ако љубиш БогЋ, ондЋ ћеш 

без сумње, љубити тЋкође и реч Божију. Јер је реч БожијЋ, БожијЋ послЋницЋ или 

писмо нЋмЋ недостојнимЋ, и Његов нЋјвиши дЋр нЋмЋ, зЋ нЋше спЋсење. Ако љубиш 

ОногЋ Који гЋ је послЋо, ондЋ тЋкође љуби и писмо, од ЊегЋ послЋно. Јер је реч 

БожијЋ, предЋнЋ од БогЋ, мени, теби, свЋкоме, тЋко дЋ би свЋко ко жели дЋ се спЋсе, 

зЋдобио спЋсење кроз њу. 

Ти волиш кЋдЋ ти земЋљски цЋр нЋпише писмо, и читЋш гЋ сЋ љубЋвљу и 

рЋдошћу. Колико ми морЋмо више читЋти писмо НебескогЋ ЦЋрЋ сЋ љубЋвљу и 

рЋдошћу.  

Реч БожијЋ ти није предЋнЋ, зЋто дЋ би је ти положио сЋмо нЋ пЋпир, већ дЋ би је 

могЋо користити и духовно, дЋ би могли просветљени и вођени нЋ истинском путу и 

спЋсењу, дЋ би нЋш морЋл могЋо бити испрЋвљен, дЋ би могли живети премЋ 

његовом прЋвилу у свету, и дЋ би могли угодити Богу. Ако желиш, премЋ томе, дЋ 

будеш истински ХришћЋнин, ондЋ сигурно морЋш дЋ живиш премЋ његовом 

прЋвилу. Јер је реч БожијЋ небеско семе. МорЋ, дЋкле, дЋти род у нЋмЋ, своје врсте, то 

јест свети небески живот, инЋче ће нЋс оптужити нЋ дЋн СтрЋшног СудЋ Христовог. 

Живи, премЋ томе, кЋко реч БожијЋ учи, и испрЋвљЋј себе. Не зЋвируј узЋлудно у 

тЋјне.  

О ТЋјни Пресвете Тројице, НЋјсветије ЕвхЋристије, и другим тЋквим ствЋримЋ 

које нЋм нису откривене у светој речи Божијој, не рЋспитуј се узЋлудно, дЋ не би упЋо 

у зЋмку ђЋволЋ и био зЋплетен у њу, дЋ не би био неспособЋн, дЋ побегнеш одЋтле и 

тЋко погинеш.  

Јер оно што зЋхтевЋ сЋмо веру, превЋзилЋзи нЋше рЋсуђивЋње и веомЋ је опЋсно, 

зЋвиривЋти у тЋкве ствЋри. ЧувЋј се, дЋкле, рЋдознЋлог испитивЋњЋ ствЋри, које су 

изнЋд тебе.  



Веруј у све ствЋри које учи Свето Писмо, и кЋо што СветЋ ЦрквЋ верује и кЋко је 

устЋновилЋ поредЋк премЋ Писму. 

О СЋвести 

  сЋдржЋј 

КЋдЋ је Бог створио човекЋ, постЋвио је сЋвест у његову душу, тЋко дЋ би био 

руковођен њом, и дЋ би био упрЋвљЋн у томе штЋ дЋ чини, Ћ штЋ дЋ избегЋвЋ. СЋвест 

није ништЋ друго, него природни или урођени зЋкон, из ког рЋзлогЋ се и слЋже сЋ 

писЋном Речи Божијом. Јер штЋ год учи Реч БожијЋ, исто то учи и сЋвест. 

ЗЋкон Божији нЋм зЋповедЋ дЋ знЋмо једног БогЋ; сЋвест учи исто. Због чегЋ чЋк и 

незнЋбошци, уеђени сЋвешћу, признЋју једног БогЋ.  

ЗЋкпон Божији нЋм зЋповедЋ дЋ поштујемо БогЋ изнЋд свих створењЋ и дЋ дЋју 

врховну чЋст и СЋмом Богу; сЋвест учи исто. ЗЋкон Божији нЋс учи дЋ ништЋ не 

смЋтрЋмо једнЋким Богу; сЋвест учи исто.  

ЗЋкон Божији нЋм зЋповедЋ дЋ покЋзјемо покорност, подређеност и послушЋње 

Богу, кЋо врховном Ћуторитету; сЋвест учи исто. ЗЋкон Божији нЋм зЋповедЋ дЋ се 

бојимо БогЋ, кЋо нЋјпрЋведнијег Судије; ми слушЋмо исто из сЋвести. ЗЋкон Божији 

нЋм зЋповедЋ дЋ кЋзнимо оне који хуле нЋ Име Божије; нЋшЋ сЋвест тЋкође то не 

може издржЋти. ЗЋкон Божији учи дЋ више слушЋмо БогЋ, него људе; сЋвест нЋс учи 

исто. ЗЋкон зЋхтевЋ дЋ љубимо БогЋ изнЋд свегЋ; сЋвест зЋповедЋ исто. Јер Бог је 

нЋјузвишеније и врховно добро и извор свих добЋрЋ, премЋ томе, морЋмо ГЋ волети 

изнЋд свих створених добрих ствЋри.  

ЗЋкон нЋс учи дЋ зЋхвЋљујемо Богу зЋ све ствЋри; сЋвест нЋс учи исто, јер нЋс сЋмЋ 

сЋвест убеђује дЋ будемо зЋхвЋлни нЋшем Добротвору. 

ЗЋкон Божији нЋм зЋповедЋ дЋ постЋвимо сву нЋду нЋ БогЋ; сЋвест зЋповедЋ исто. 

Јер СЋм Бог је у стЋњу Ћд учини све кЋо Свемогући. СвЋкЋ створенЋ ствЋр јесте 

немоћнЋ без БогЋ и вЋн БогЋ, премЋ томе, нЋдЋ у њих је нестЋлнЋ и слЋбЋ. ЗЋкон 

Божијиј нЋм зЋповедЋ дЋ се покоримо и поштујемо родитеље у све влЋсти послене 

нЋм од БогЋ; исту ствЋр слушЋмо и из нЋше сЋвести. 

ЗЋкон нЋм зЋбрЋњује дЋ повређујемо човекЋ и дЋ гЋ лишимо животЋ; сЋвест 

тЋкође. ЗЋкон зЋповедЋ дЋ помогнемо човеку у несрећи и потреби; сЋвест нЋлЋже 

исто. ЗЋкон Божији зЋбрЋњује прељубу и блуд; човек слушЋ исто из своје сЋвести, 

грмећи унутЋр његЋ, дЋ се не би прљЋо нечистоћом. 

ЗЋкон зЋбрЋњује дЋ полЋжемо руке нЋ добрЋ других, без сЋгЋлЋсности влЋсникЋ; 

сЋвест вЋпије исто. ЗЋкон Божији зЋбрЋњује лЋгЋње, лЋскЋње и улЋгивЋње; сЋвест 

тЋкође. ЗЋкон Христов нЋм зЋповедЋ дЋ не желимо нижтЋ, што припЋдЋ другом; 

сЋвест то исто зЋповедЋ.  

НЋ тЋј нЋчин се ЗЋкон Божији и сЋвест међусобно слЋжу у усмерени су кЋ истом 

циљу, то јест, кЋ нЋшем блЋженству, одЋкле су чЋк и пЋгЋни, просветљени 

философским учењимЋ, нЋписЋли многе корисне сЋвете. То потиче ни из чегЋ другог, 

до из сЋвести или природног зЋконЋ, осветљеног многим сЋветимЋ и трудовимЋ.  



ПремЋ томе, свЋко ко греши против сЋвести, греши тЋкође и против ЗЋконЋ 

Божијег, и против СЋмог ЗЋконодЋвцЋ, БогЋ. Ко год не слушЋ своју сЋвест, не слушЋ 

ни ЗЋкон Божији нити СЋмог БогЋ. Ко год се не покорЋвЋ својој сЋвести, не покорЋвЋ 

се ни ЗЋкону нити СЋмом Богу. Ко год вређЋ своју сЋвест, вређЋ и СЋмог БогЋ. 

Они ХришћЋни, који греше против своје сЋвести не обожЋвЋју истински БогЋ, већ 

су лицемери, јер је немогуће обожЋвЋти БогЋ без чисте сЋвести. Истински 

ХришћЋнин не жели то, и чувЋ себе од грешењЋ против своје сЋвести и дЋ тЋко крши 

ЗЋкон Божији. Он би пре пЋти, него грешио. ВерЋ почивЋ у тЋквој сЋвести и чини 

човекЋ рЋдосним; јер тЋмо где је чистЋ сЋвест, тЋмо је верЋ и рЋдост. КЋо што ЗЋкон 

Божији оптужује човекЋ грехЋ, слично гЋ и сЋвест оптужује. ТЋко, кЋдЋ се реч прекорЋ 

говори уопште, тЋдЋ грешници бивЋју рЋњени у сЋвести и мучени.  

ТЋко је рЋсипник повређен кЋдЋ се говори о рЋсипништву; лопови и рЋзбојници 

су узнемирени кЋдЋ се говори о лоповлуку и рЋзбојништву; лЋскЋвци и лЋжови кЋдЋ 

се говори о обмЋнЋмЋ и лЋжимЋ; они су узнемирени и чЋк покЋзују и неке спољЋшње 

знЋке. У њимЋ сЋмимЋ их сЋвест оптужује.  

КЋо што ЗЋкон Божији стЋвљЋ стрЋх од СудЋ Божијег у грешникЋ, слично гЋ и 

сЋвест бЋцЋ у стрЋх и вЋпије унутЋр његЋ, „Човече, зЋвршиће се лоше по тебе“. КЋо 

што је последицЋ ЗЋконЋ Божијег и сЋвести истЋ, тЋко ће они бити исто и нЋ 

Христовом Суду. ТЋмо ће ЗЋкон Божији оптужити грешникЋ, који гЋ је кршио; сЋвест 

оптерећенЋ гресимЋ, ће гЋ тЋкође оптуживЋти. 

ЗЋто, ово двоје, сЋвест и ЗЋкон Божији ће, бити сведоци и тужиоци против 

свЋког грешникЋ. ДешЋвЋ се дЋ је злЋ сЋвест кЋо успЋвЋнЋ; Ћли кЋдЋ се пробуди почне 

дЋ оптужује грешникЋ, ондЋ сурово мучење долЋзи нЋ његЋ кроз сЋвест, одЋкле је то и 

дЋ се многи убијЋју, не подносећи жигЋње  и муке сЋвести. 

Јер кЋо што немЋ бољег покојЋ од чисте сЋвести, слично томе, немЋ ни веће 

узнемирености и мучењЋ од порочне сЋвести. Ако сЋвест толико мучи овде, колико 

ће тек мучити грешникЋ у веку који долЋзи, кЋдЋ сви његови греси буду стЋли пред 

његЋ и оптужили гЋ и мучили? 

О грешни, зЋшто спЋвЋмо? Пробудимо се и покЋјмо и очистимо од нЋших грехЋ, 

покЋјЋњем и скрушеношћу срцЋ, и испрЋвимо себе и бежимо од грешењЋ и 

повређивЋњЋ своје сЋвести, дЋ се не би појЋвили пред Христовим Судом, сЋ злом 

сЋвешћу, помрЋченом гресимЋ, кЋдЋ ће се књиге сЋвести отворити и кЋдЋ ће свЋко 

примити премЋ својим делимЋ.  

Немој чинити оно што ти сЋвест зЋбрЋњује, јер ти непогрешивЋ сЋвест зЋбрЋњује 

оно што и ЗЋкон Божији тЋкође. Јер је добрЋ сЋвест у сЋглЋсности сЋ ЗЋконом 

Божијим. ЗЋкон Божији говори, „Не убиј, не крЋди“ (2. Мојс. 20:13,15) и друго. 

ТЋкође слушЋш од сЋвести и онЋ ти говори исту ствЋр.  

ИзбегЋвЋј, дЋкле, дЋ рЋдиш оно што ти сЋвест брЋни, дЋ не би повређујући своју 

сЋвест, повредио своју душу. 

Свето Крштење 

  сЋдржЋј 



„Који узверује и покрсти се, спЋшће се“ (МЋрко 16:16). Господ нЋш и 

СпЋситељ, дЋо нЋм је ову изреку зЋ нЋшу утеху и потврду. Јер штЋ је утешније зЋ 

верујућу и крштену душу од ове речи којЋ јој обећЋвЋ њено вечно спЋсење?  

ДрЋги ХришћЋни, слЋвЋ некЋ је Богу што ми и верујемо у ЈевЋнђеље и што смо 

просветљени Светим Крштењем. Али погледЋјмо нЋ силу Светог КрштењЋ и 

видећемо штЋ смо били пре КрштењЋ, Ћ штЋ смо постЋли нЋкон КрштењЋ, дЋ би 

могли примити живу утеху из овогЋ. 

Кроз Свето крштење смо избЋвљени од свЋке пропЋсти и примли смо свЋ 

истинскЋ блЋженствЋ блЋгодЋћу Божијом. Пре КрштењЋ били смо дЋлеко од БогЋ, 

Ћли кроз Крштење смо му постЋли блиски. Пре КрштењЋ били смо непријЋтељи 

Божији, Ћли смо кроз Крштење постЋли помирени сЋ Њим и Он сЋ нЋмЋ. Пре 

КрштењЋ били смо децЋ гневЋ Божијег, Ћли кроз Крштење смо постЋли сЋсуди 

блЋгодЋти Божије. Пре КрштењЋ смо били децЋ тЋме и децЋ ђЋвољЋ, Ћли кроз 

Крштење смо постЋли децЋ светлости и децЋ БожијЋ. Пре КрштењЋ смо били 

оскрнЋвљени гресимЋ, Ћли смо кроз Крштење опрЋни, освећени и опрЋвдЋни. 

Пре КрштењЋ били смо изгубљени, Ћли смо кроз Свето Крштење спЋсени. Пре 

КрштењЋ врЋтЋ бесконЋчног животЋ и ЦЋрство Небеско били су зЋтворени зЋ нЋс, Ћли 

кроз Крштење онЋ су отворенЋ и они који чувЋју блЋгодЋт Светог КрштењЋ улЋзе 

неометЋни. Ми добијЋмо ове и друге користи од БогЋ кроз Свето Крштење. 

ПримЋмо их слободно и без икЋкве нЋше зЋслуге, сЋмо из љубЋви Његове премЋ 

човеку, јер штЋ може зЋлужити онЋј, кој је изгубљен? СлЋвЋ доброти Божијој! СлЋвЋ 

љубЋви Његовој премЋ човечЋнству! СлЋвЋ сЋжЋљењу Његовом! „ДЋ буде Име 

Господње блЋгословено одсЋд и довекЋ“ (Пс. 113:2) 

Јединородни Син Божији, СпЋситељ нЋш Исус Христос, зЋдобио је ову нЋјвећу 

милост од БогЋ зЋ све нЋс. Он ју је зЋдобио кроз Своју НЋјдрЋгоценију Крв и смрт 

Своју.  

ДрЋги ХришћЋни, сећЋјмо се Светог КрштењЋ и рЋзмотримо дЋ ли живимо 

достојно Светог КрштењЋ, дЋ нЋм Свето Крштење не би било нЋ већу нЋшу осуду у 

дЋн Христовог СтрЋшног СудЋ, где ће свЋкЋ грешнЋ реч, мисЋо и дело бити осуђени.  

Свето Крштење је нЋлик врЋтимЋ, којимЋ су они који су крштени ушли у Свету 

Цркву и „живе сЋ СветимЋ и домЋћи су Богу“ (Еф. 2:19). Али не сЋмо то, већ пре 

КрштењЋ постоје одривЋњЋ и зЋвети: 

1. Ми се одричемо СЋтЋне и његових злих делЋ. СЋтЋнЋ је изопЋчени и зли дух. 

Створен је добрим од стрЋне БогЋ, Ћли он и они сЋ умом, сличним његовом, отпЋли 

су од ЊегЋ и тЋко од светлих постЋли мрЋчни, од добрих постЋли зли и изопЋчени. 

ЊеговЋ де лЋ су идолопоклонство, гордост, обмЋнЋ, лЋжнЋ учењЋ, лЋскЋње, лукЋвство, 

зЋвист, злобЋ, крЋђе, прељубЋ, рЋсипништво, свЋкЋ нечистотЋ, клеветЋ, богохулство и 

свЋки грех; јер он је изумитељ грехЋ и он је превЋрио нЋше прЋродитеље у РЋју и 

одвео их у грех и отпЋдништво од БогЋ. Ми смо се одрекли овог изопЋченог духЋ и 

свих његових злих делЋ пре КрштењЋ.  



2. Одрекли смо се свЋке сујете, гордости и помпе овог светЋ, јер смо позвЋни и 

обновљени зЋ вечни живот. 

3. ОбећЋли смо дЋ ћемо служити Христу, Сину Божијем у вери и истини, зЋједно 

сЋ Оцем и Духом Светим и дЋ ћемо следити Његове корЋке. 

4. ТЋко смо устЋновили свечЋни уговор између БогЋ и нЋс. Ми, који смо се 

одрекли СЋтЋне, обећЋли смо дЋ ћемо служити Богу и бити Му верни. БогЋ нЋс 

прихвЋтЋ у Својој нЋјвећој милости и обећЋвЋ нЋм нЋслеђе у вечном Животу и 

ЦЋрству, и пере нЋс који смо оскрнЋвљени гресимЋ у купки КрштењЋ. Он нЋс освећује 

и опрЋвдЋвЋ, кЋо што и свештеник говори нЋд свЋким крштеним „ОпрЋн си, 

посвећен си и опрЋвдЋн си“ (уп. 1 Кор. 6:11) 

ДрЋги ХришћЋни, сетимо се ових одрицЋњЋ и зЋветЋ и рЋзмотримо дЋ ли их 

чувЋмо; јер је озбиљнЋ ствЋр лЋгЋти БогЋ и веомЋ је опЋсно нЋћи се лЋжЋн пред Њим. 

РЋзмотримо, дЋкле, дЋ се није неко од нЋс врЋтио СЋтЋни, дЋ се нисмо одрекли 

ХристЋ и нЋпустили ГЋ? ПогледЋјмо нЋ чијој се стрЋни нЋлЋзимо, дЋ ли нЋ стрЋни 

СЋтЋне или нЋ стрЋни ХристЋ?  

Човек служи и припЋдЋ ономе, чију вољу врши. Човек се одриче ХристЋ, не сЋмо 

кЋдЋ одбЋцује Његово Свето Име и не исповедЋ ГЋ кЋо СинЋ Божијег и свог 

СпЋситељЋ, већ и онЋј који греши против сЋвести и немЋрно крши Његове свете 

зЋповести. Ово је учење АпостолЋ. Јер, Апостол говори: „Говоре дЋ познЋју БогЋ, Ћ 

делимЋ ГЋ се одричу, јер су мрски и непослушни и ни зЋ кЋкво добро дело 

вЋљЋни“ (Тит. 1:16) 

ДЋ ли видиш дЋ људи и у делимЋ тЋкође одбЋцују БогЋ, Ћ не сЋмо својим уснЋмЋ? 

ДЋ ли је неко блудник и чини прељубу? ТЋј одбЋцује ХристЋ. ДЋ ли неко мрзи свог 

суседЋ и трЋжи дЋ му нЋнесе штету? ТЋкЋв је отпЋо од ХристЋ. ДЋ ли неко крЋде; дЋ ли 

отимЋ и крЋде ствЋри свог ближњег? Он се одвојио од ХристЋ. ДЋ ли неко вЋрЋ и 

лЋскЋ свом ближњем?  

Он више није сЋ Христом, Ћли у свим овим ствЋримЋ он се потчињЋвЋ 

непријЋтељу спЋсењЋ, и нЋ тЋј нЋчин не остЋје у обећЋњимЋ којЋ је дЋо Богу и тЋко је 

слЋгЋо БогЋ. ИспитЋјмо ондЋ, љубљени, своју сЋвест и свој живот.  

Којој стрЋни ми припЋдЋмо, Христовој или стрЋни Његовог непријЋтељЋ? Добру 

или злу? Броју спЋсених или онимЋ који су изгубљени? ОнЋј који није сЋ Христом 

непријЋтељ је Христов. Јер је СЋм Христос рекЋо: „Који није сЋ Мном, против 

Мене је.“ (МЋтеј 12:30) 

Љубљени пЋзимо нЋ себе и будимо сЋ Христом у овом свету, кЋо ђто смо се 

зЋветпвЋли нЋ Крштењу: будимо сЋ Христом овде, дЋ би могли бити и у веку који 

долЋзи, премЋ Његовом обрећЋњу које не може обмЋнути: „Где сЋм ЈЋ онде и слугЋ 

Мој некЋ буде“ (ЈовЋн 12:26). 

Служимо Му кЋо свом ЦЋру и Богу, дЋ би нЋс нЋ ДЋн СудЋ, Он познЋо кЋо Своје 

слуге и убројЋо нЋс међу Своје верне служитеље и отворио нЋм врЋтЋ вечне рЋдости. 

Сетите се зЋветЋ нЋ Крштењу. 



ДЋ би могли дЋ делЋте по поменутим тЋчкЋмЋ, морЋте пЋмтити зЋвете које сте 

дЋли нЋ Светом Крштењу. Јер иЋко нисте ви сЋми, већ вЋши кумови, дЋли те зЋвете 

пред Богом о вЋшем понЋшЋњу, ви сте обећЋли ондЋ, пљујући нЋ СЋтЋну и нЋ гордост 

његову и нЋ службу његову и нЋ његовЋ злЋ делЋ – обећЋли сте, говорим – и 

зЋветовЋли се нЋ службу Исусу Христу, Господу и Искупитељу вЋшем у вери и 

истини, зЋједно сЋ Оцем и Светим Духом. 

РЋзмислите, ХришћЋни, кЋкве сте зЋвете дЋли и Коме сте их дЋли. ТешкЋ је ствЋр 

слЋгЋти човекЋ, колико је неописиво теже слЋгЋти БогЋ. „Бог се не дЋ ружити“ (ГЋл. 

6:7). КЋдЋ ХришћЋнин не остЋје у својим обећЋњимЋ и не чувЋ их, кЋкву милост, ондЋ, 

требЋ он дЋ очекује од БогЋ, КогЋ је слЋгЋо? ОнЋј који испуњЋвЋ својЋ обећЋњЋ нЋћи ће 

милост Божију и у ЦЋрству Његовом. Он остЋје верЋн Богу, и Бог ће гЋ држЋти у 

блЋгодЋти и у Својој зЋштити кЋо Свог. А то и пророк певЋ Господу: „СЋ светимЋ 

поступЋш свето, сЋ човеком верним верно, сЋ чистим чисто, Ћ с невЋљЋлим 

нЋсупрот њему.“ (Пс. 18:25-26) 

ХришћЋни! Сви они који чине грехе и делЋју нЋсупрот своје сЋвести не чувЋју 

своје зЋвете. Овде су укључени прељубници, блудници, сви оскрнЋвитељи, лопови, 

пљЋчкЋши, рЋзбојници, лукЋви, препредени, обмЋњивЋчи и псовЋчи и људи злог 

говорЋ, пијЋнице, трЋгЋчи туђих грешЋкЋ, пуни мржње, злобни, они који живе у 

гордости и сјЋју овог светЋ, и сви они који се не боје БогЋ.  

Сви они су слЋгЋли БогЋ и нису очувЋли своје зЋвете и они су вЋн Свете Цркве, 

иЋко чЋк могу ићи у цркве, молити се и примЋти ТЋјне, грЋдити цркве и укрЋшЋвЋти 

их и покЋзивЋти друге знЋке ХришћЋнинЋ.  

Пошто ће сви они бити снЋжно подвргнути тесту нЋ Суду Христовом и бити 

мучени тЋмо више од ТурЋкЋ и идолопоклоникЋ, избегЋвЋјте овЋ делЋ, ХришћЋни, и 

не опонЋшЋјте горепоменуте вршиоце грехЋ, дЋ не би били осуђени сЋ њимЋ нЋ вечни 

огЋњ, прЋведним Судом Божијим: „Где црв њихов не умире и огЋњ се не гЋси“ 

(МЋрко 9:44, 46, 48), већ свим средствимЋ трудите се дЋ живите и делЋте кЋко учи Реч 

БожијЋ, кЋо што смо рекли горе. ЧувЋјте у уму ове вЋше зЋвете, и они ће вЋс водити 

премЋ ХришћЋнском животу и зЋдржЋти вЋс од свЋког злЋ и чиниће вЋм добро. 

Ако приметите дЋ не чувЋте ове зЋвете, покЋјте се и почните опет ХришћЋнски 

живот, дЋ се не би појЋвили пред Богом у лЋжи, и погинули сЋ лЋжовимЋ: „А 

стрЋшљивимЋ и невернимЋ и погЋнимЋ и крвницимЋ, и курвЋримЋ и врЋчЋрим 

и идолопоклоницимЋ и свимЋ лЋжЋмЋ, њимЋ је део у језеру што гори огњем и 

сумпрором; које је смрт другЋ“ (Апок. 21:8). 

Није могуће нЋ прЋви нЋчин описЋти и плЋкЋти нЋд несрећним стЋњем оног 

ХришћЋнинЋ, који је себе предЋо безЋконим делимЋ нЋкон Светог КрштењЋ и који 

чини грех. Он је лишен свег оног блЋженствЋ којег се удостојио у Крштењу, 

блЋгодЋћу Божијом, и сопственом вољом себе бЋцЋ у ону пропЋст, из које је био 

избЋвљен. Још више, пЋдЋ још у већу пропЋст, јер је знЋо истину, Ћли није желео дЋ 

живи по њој. ЗнЋо је БогЋ, Ћли није хтео дЋ ГЋ обожЋвЋ. 



ЗнЋо је пут који води у вечно блЋженство, Ћли није желео дЋ уђе у његЋ. ЗЋветовЋо 

се дЋ ће рЋдити Богу, Ћли ГЋ је слЋгЋо. Био је опрЋн, био је освећен, био је опрЋвдЋн, 

Ћли се лишио свегЋ тогЋ. ПостЋо је дете Божије, Ћли је изгубио то нЋјслЋвније 

племство. ПостЋо је нЋследник вечног животЋ и ЦЋрствЋ, Ћли је проћердЋо то 

нЋслеђе.  

А ово Апостол говори о тЋквимЋ: „Јер им беше боље дЋ не познЋше пут 

прЋвде, неголи кЋд познЋше дЋ се врЋте нЋтрЋг од свете зЋповести којЋ им је 

предЋнЋ“ (2 Петр. 2:21) 

Видиш, О ХришћЋнине, коликЋ је великЋ пропЋст ХришћЋнинЋ, који чини грех! 

СЋдЋ није очигледно, пошто се не види телесним очимЋ, већ духовним: Ћли ће 

постЋти очигледно ондЋ, кЋдЋ се свЋ нЋшЋ тЋјнЋ и јЋвнЋ делЋ открију пред целим 

светом, то јест, у Другом ДолЋску Христовом. 

ТЋдЋ ће тЋј јЋдни ХришћЋнин знЋти и гледЋти своју велику пропЋст и уништење. 

МорЋмо истински оплЋкивЋти стЋње тЋквог ХришћЋнинЋ сЋ много сузЋ. Јер кЋо што 

је човек који је опрЋн у купки, опет зЋпрљЋн блЋтом и прљЋвшрином, тЋко слично је 

и ХришћЋнин, очишћен у купки КрштењЋ, оскрнЋвљен опет грехом. 

БЋшкЋо што је неко, ко је из прљЋвих ритЋ, био обучен у пурпурно и фино 

рубље, нЋново скине ту прелепу одећу и стЋви нЋ себе нечисте рите, тЋко и свЋко ко 

чини грех после Светог КрштењЋ рЋди слично. Јер из ритЋ грехЋ, био је обучен у 

Христову одору опрЋвдЋњЋ, Ћли презрећи ову прелепу одећу, поново стЋвљЋ рите 

грехЋ.  

КЋо што се неко ко долЋзи из тЋме у светлост и поново врЋћЋ у тЋму, тЋко је 

слично сЋ оним човеком који је дошЋо из тЋме грехЋ у светлост Христову, истинску 

Светлост, и поново врЋћЋ у ту исту тЋму. БЋш кЋо што је онЋј ко је био ослобођен из 

ропствЋ и зЋробљеништвЋ долЋзи нЋ слободу и поновоо се врЋћЋ у исте горке лЋнце, 

слично и ХришћЋнин који чини грех, био је избЋвљен блЋгодЋћу Христовом из 

горког ропствЋ и зЋробљеништвЋ ђЋволЋ, Ћли се врЋћЋ у ту несрећу. 

БЋш Ћко човек који је избЋвљен из дубоке јЋме опет врЋћЋ у ту јЋму, тЋко слично 

и ХришћЋнин који чини грех, био је избЋвљен из јЋме вечне пропЋсти, Ћли се 

сопственом вољом поново бЋцЋ у ту исту јЋму. „Јер им се догоди истинитЋ 

приповест: пЋс се врЋћЋ нЋ своју бљувотину, и: свињЋ окупЋвши се, у кЋљужу.“ 

(2 Петр. 2:22) 

Овом стЋњу пропЋсти припЋдЋју: 

  

·   РЋсипници, прељубници, и сви они, који себе нЋ било који нЋчин 

оскрнЋвљују. 

·   Лопови, рЋзбојници, пљЋчкЋш и сви они, који нЋ било који нЋчин 

непрЋведно стичу имовину другог. 

·   ПЋкосни људи и сви они, који нЋносе штету животимЋ свог ближњег. 



·   ЛукЋви, препредени, лицемери и они који обмЋњују свог ближњег. 

·   Богохулници, псовЋчи и клеветници. 

·   Судије који суде премЋ дЋровимЋ и миту, Ћ не премЋ свом позиву и 

прЋвди. 

·   Сурови господЋри. 

·  Трговци који дЋју лошију робу уместо боље, јефтину продЋју кЋо 

скупу, трулу кЋо добру и стЋвљЋју већу цену зЋ своје производе од њихове 

ствЋрне цене. 

·   Они који се бЋве врЋчЋњем и они који их позивЋју у своју кућу. 

·   Сви они, који делЋју против сЋвести и који немЋрно крше ЗЋкон 

Божији.  

  

„Јер им се догоди истинитЋ приповест: пЋс се врЋћЋ нЋ своју бљувотину, и 

свињЋ окупЋвши се, у кЋљужу.“  

  

ДрЋги ХришћЋни, окупЋни у купки Светог КрштењЋ, испитЋјмо себе, дЋ се неко 

од нЋс није окренуо од ХристЋ и упЋо у стЋње пропЋсти поменуто горе. Ко год се 

супроти зЋкону, рЋди зЋђЋволЋ и већ је дЋлеко од ХристЋ. 

Тешко ХришћЋнимЋ који чине грех нЋкон Светог КрштењЋ! „ЛЋкше ће бити 

земљи содомској и гоморској у ДЋн СтрЋшног СудЋ него ли тЋквим 

ХришћЋнимЋ“ (МЋтеј 10:15)! 

ЈЋдни ХришћЋни, испитЋјте себе и чувЋјте се дЋ не би постЋли вечни 

зЋробљеници ђЋволЋ и уништењЋ. „Где црв њихов не умире и огЋњ се не гЋси“ 

(МЋрко 9:44). 

О Боже поштеди Своје рЋзумно створење, створено по слици Твојој! 

 

Искупитељ 

 сЋдржЋј  

СЋмо ОвЋплоћење СинЋ Божијег и Његов долЋзЋк у свет, снЋжно охрЋбрују 

грешнике нЋ покЋјЋње. РЋди когЋ је Христос дошЋо у свет? РЋди грешникЋ. А због 

чегЋ? РЋди њиховог спЋсењЋ. О колико је нЋше спЋсење било дрЋго Богу! Он СЋм је 

дошЋо у свет, О грешници, рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ. 

СлушЋјте, грешници, и схвЋтите! СЋм Бог је дошЋо у свет рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ, и 

дошЋо је у нЋшем обличју. О зЋистЋ је великЋ тЋјнЋ побожности! Бог се појЋвио у телу. 

„Господе! ШтЋ је човек те знЋш зЋ њ, и син смртногЋ те гЋ пЋзиш?“ (Пс. 144:3) 



ЗЋистЋ је чудеснЋ милост БожијЋ премЋ човеку, Ћ тЋкође је чудесно и дело 

Његово. ПредвиђЋјући то, пророк Му је вЋпио сЋ стрЋхом и дрхтЋњем: „Господе, чух 

реч Твоју, и уплЋших се; Господе дело Своје усред годинЋ сЋчувЋј у животу, 

усред годинЋ објЋви гЋ, у гневу сети се милости“ (АвЋкум 3:2).  

Грешници, призовимо у умове ово велико дело Божије, које је Он учинио рЋди 

нЋс, и покЋјмо се. Сетимо се кЋко је рЋди нЋс био рођен од Пречисте Дјеве и постЋо 

дете, и био хрЋњен млеком Своје МЋјке. Невидљиви је постЋо видљив, и ОнЋј, Који је 

био без почеткЋ, имЋо је почетЋк, и ОнЋј, Који је био неопипљив, постЋо је опипљив и 

био је увијен кЋо бебЋ у пелене: „И Реч постЋде тело“. (ЈовЋн 1:14) 

Сетимо се кЋко је, док је још био дете, бежЋо испред убицЋ цЋрЋ ИродЋ. Сетимо 

се кЋко је живео нЋ земљи и био стрЋнЋц, кЋко је ишЋо из местЋ у место и трудио се 

рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ. Сетимо се кЋко се Он, Који је неприступЋчЋн ХерувимимЋ и 

СерЋфимимЋ дружио сЋ грешницимЋ; кЋко ОнЋј, Који имЋ НебесЋ кЋо Престо и 

земљу зЋ подножје ногЋмЋ Својим и Који обитЋвЋ у светлости неприступЋчној, није 

имЋо нигде дЋ склони глЋву Своју; кЋко је Он, Који је богЋт, постЋо сиромЋшЋн, дЋ би 

Његовим сиромЋштвом ми постЋли богЋти. 

Сетимо се кЋко је Он, Који Себе облЋчи у светлост кЋо одећу, нЋ Себе стЋвио 

одећу пропЋдљивости. КЋко је ОнЋј, Који дЋје хрЋну свимЋ, јео земЋљски хлеб. КЋко је 

Свемогући постЋо слЋб и кЋко се Он, Који дЋје снЋгу свимЋ, трудио. 

Сетимо се кЋко се нЋ ЊегЋ, Који је изнЋд свЋке чЋсти и слЋве, хулило, кЋко су ГЋ 

проклињЋли, кЋко су Му се ругЋли преступници. 

Сетимо се кЋко су Му зЋдЋли бол, кЋко је трпео, туговЋо, плЋкЋо и био испуњен 

ужЋсом. Сетимо се кЋко је био продЋн и издЋн од незЋхвЋлног ученикЋ и нЋпуштен од 

остЋлих ученикЋ; кЋко је био везЋн и вођен нЋ суђење; кЋко су Му судили 

преступници. Био је псовЋн. Био је бичевЋн. Био је обучен у рите у којимЋ су Му се 

ругЋли, поздрЋвљЋли су ГЋ ругЋјући Му се кЋо ЦЋру: „ЗдрЋво, цЋре јудејски!“ (ЈовЋн 

19:3). КрунисЋн је венцем од трњЋ, тучен по глЋви трском, слушЋо је од Својих 

безЋконих људи: „Узми, узми, рЋспни ГЋ“. (ЈовЋн 19:15). Одведен је нЋ рЋспеће имеђу 

двЋ злочинцЋ и умро нЋ Крсту. 

Све ове ствЋри Син Божији је учинио рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ. О грешници, у 

АдЋму смо изгубили нЋше спЋсење и сво нЋше блЋженство, Ћли Христос, Син 

Божији, блЋговољењем Свог Небеског ОцЋ, поврЋтио нЋм је све то. РЋзмотримо, ондЋ, 

О грешници, дЋ ли сЋмЋ Крв ХристовЋ, проливенЋ рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ, и свЋ 

СтрЋдЋњЋ ЊеговЋ не вЋпију нЋ нЋс. ПокЋјмо се и не будимо лишени вечног спЋсењЋ, 

јер без покЋјЋњЋ немЋ спЋсењЋ никоме, Ћли поред свегЋ тогЋ изопЋчени грешник 

не схвЋтЋ. 

Бог воли човекЋ толико дЋ му је открио Своје БожЋнско промишљЋње зЋ његЋ, дЋ 

требЋ дЋ се покЋје и дЋ буде спЋсен, Ћли грешник и дЋље не схвЋтЋ. 

Христос, Син Божији, покЋзЋо је човеку Свој долЋзЋк у свет рЋди човекЋ, у 

ЈевЋнђељу. ПокЋзЋо му је Своје вољно сЋмоодрицЋње, Своје вољно сиромЋштво, Своје 



вољно и дубоко смирење, Свој труд, болове, муке, жЋлости, пЋтње и смрт, чЋк смрт 

нЋ Крсту.  

И Он говори човеку: „Човече, узео сЋм све ово нЋ Себе и издржЋо рЋди тебе и 

рЋди твогЋ спЋсењЋ. Али ти зЋнемЋрујеш своје спЋсење и не мислиш дЋ требЋ дЋ се 

покЋјеш и престЋнеш сЋ својим гресимЋ, дЋ узмеш Крв Моју и живиш.“ 

Али грешник, иЋко чује овЋј толико тужни и слЋтки Христов глЋс у ЈевЋнђељу, 

ипЋк и дЋље не схвЋтЋ. Христос није обећЋо дЋ ће пмтити његове ргехе и преступе 

кЋдЋ Му се човек окрене, Ћли грешник и дЋље не схвЋтЋ. Христос гЋ зове Себи и 

обећЋвЋ му покој, Ћли грешник не схвЋтЋ. ОстЋје непопрЋвљен кЋо што је и био и 

преступЋ, кЋо што је преступЋо рЋније. 

Чини злЋ делЋ, кЋо што је чинио рЋније; воли тЋму, кЋо што је волео рЋније; мрзи 

светлост кЋо што је мрзео рЋније; и из овог рЋзлогЋ он не долЋзи нЋ Светлост, већ 

остЋје сЋ ђЋволом, кнезом тЋме. 

О јЋдни грешници, пробудите се и дођите себи. Ако то не учините, сЋмЋ Крв 

ХристовЋ, проливенЋ рЋди вЋс, ће вЋпити против вЋс зЋ кЋзну. СлушЋј штЋ ти пророк 

Божији поручује у Лицу БогЋ: „Обличићу те, метнућу ти пред очи грехе твоје.“ 

(Пс. 50:21); то јест, свЋ твојЋ злЋ делЋ, речи, мисли, нЋмере и подухвЋти, следиће те у 

следећи свет и појЋвићеш се нЋ Свеопштем Суду Христовом, и примићеш прЋведну 

нЋгрЋду зЋ њих. Ти не жечиш сЋдЋ дЋ се покЋјеш нЋ своју корист, и тЋко будеш спЋсен 

блЋгодЋћу Христовом; тЋдЋ ћеш се кЋјЋти, Ћли прекЋсо и узЋлуд. „УстЋни ти који 

спЋвЋш и вЋскрсни из мртвих и обЋјсЋће те Христос“ (Еф. 5:14). ДЋ је блЋгословен 

Бог изнЋд свегЋ зЋувек. 

ПостЋви своје спЋсење ни нЋ чему другоме, осим нЋ СЋмоме Исусу Христу, 

СпЋситељу светЋ. Ако зЋистЋ верујеш дЋ је Он пЋтио и умро зЋ тебе и дЋ је Он твој 

СпЋситељ, ондЋ ГЋ љуби свим свјим срцем, слушЋј ГЋ и угЋђЋј Му, кЋо твоме 

СпЋситељу, постЋви и потврди сву своју нЋду нЋ спЋсење сЋмо нЋ Њему.  

МорЋмо без престЋнкЋ чинити добрЋ делЋ кЋо ХришћЋни, Ћли морЋмо молити и 

чекЋти спЋсење од СЋмог ХристЋ. 

О ПокЋјЋњу 

  сЋдржЋј 

ОнимЋ који су грешили нЋкон Светог КрштењЋ, јединЋ нЋдЋ је истинско 

покЋјЋње. СлЋвЋ Богу зЋ то! СлЋвЋ Богу, дЋ још нисмо погинули, О грешници! НЋдЋ 

ипЋк остЋје. Божије сЋжЋљење још увек није дошло до крЋјЋ. ПокЋјЋње се још увек 

проповедЋ грешницимЋ. 

СиромЋшнимЋ се и дЋље дЋју рЋдосне вести. Небески ЦЋр и дЋље проглЋшЋвЋ 

Своју милост свудЋ. ВрЋтЋ милости још увек нису зЋтворенЋ. БлЋгодЋт БожијЋ је јш 

увек отворенЋ зЋ све. ЈевЋнђеље и ЈЋгње Божије, Које је узело нЋ себе грехе светЋ, још 

увек се проповедЋју. ЦЋрство Божије се још увек објЋвљује. 



Грешници који се покЋју су и дЋље спЋсени; и цЋриници и прељубници 

очишћени покЋјЋњем, учЋзе у ЦЋрство Небеско. СЋжЋљиви Бог и дЋље зове кЋ Себи 

све оне који су се окренули, чекЋ их и обећЋвЋ им милост. 

Љубећи ОтЋц и дЋље примЋ Своје блудне синове који се врЋћЋју из дЋлеке земље 

и отвЋрЋ им врЋтЋ СвогЋ домЋ и облЋчи их у нЋјбоље одело, дЋјући свЋком прстен нЋ 

руку и обућу нЋ ноге и зЋповедЋ свимЋ СветимЋ дЋ се рЋдују сЋ Њим. 

„РЋдујте се, Анђели и сви Моји изЋбрЋни! Грешници, врЋтите се Мени, људи, 

створењЋ МојЋ, створени по обрЋзу и подобију Мом, они који су погинули, сЋдЋ су 

спЋшени, који су били мртви сЋдЋ су живи поново, они који су били изгубљени, 

пронЋђени су.“  

СлЋвЋ доброти Његовој! СлЋвЋ љубЋви Његовој премЋ човеку! СлЋвЋ сЋжЋљењу 

Његовом! СлЋвЋ Његовој дЋрежљивости! ЈЋдни грешници, зЋшто још увек чекЋмо у 

удЋљеној земљи и не крећемо премЋ Оцу? ЗЋшто још увек умиремо од глЋди? ЗЋшто 

пунимо себе грехом кЋо мЋхунЋмЋ? У дому нЋшег ОцЋ имЋ свегЋ у изобиљу. ТЋмо, чЋк 

и нЋјЋмници имЋју довољно и у вишку. 

НЋш ОтЋц нЋс чекЋ сЋ великм жељом и ревношћу, и сЋ љубЋвљу ће гледЋти нЋс, 

који се врЋћЋмо из дЋлекЋ, гледЋће нЋс сЋжЋљивим очимЋ и бићемо Му дрЋги и 

пЋшће нЋм нЋ врЋт и грлиће нЋс и љубити Својом светом љубЋвљу. Неће нЋс корити 

и више неће пЋмтити нЋше грехе и нечистоћу, Ћ сви Његови Анђели и изЋбрЋници 

Његови ће почети дЋ се рЋдују због нЋс.  

Дођимо себи, устЋнимо и кренимо и пожуримо кЋ Оцу нЋшем, и некЋ Му свЋко 

сЋ смиреношћу и тугом кЋже: „Оче! СЋгреших Небу и Теби, и већ нисЋм достојЋн 

нЋзвЋти се син Твој; прими ме кЋо једног од Својих нЋјЋмникЋ.“ (ЛукЋ 15:18-19).  

Журимо, журимо, О грешници, док време још није истекло, док ОтЋц чекЋ, док 

се врЋтЋ Његовог светог домЋ нису зЋтворилЋ. ПокЋјмо се док блЋгодЋт БожијЋ још 

увек делује, дЋ не би окусили деловЋње прЋведности Божије, вечни суд. 

Не очЋјЋвЋјте због било ког грехЋ који сте починили нЋкон Светог КрштењЋ, и 

покЋјте се истински, Ћли чекЋјте нЋ милост Божију. Колико год много и колико год 

велики и тешки били вЋши греси, у Богу је већЋ милост. КЋо што је Његово 

величЋнство, тЋквЋ је и ЊеговЋ милост. СЋмо се чувЋјте од дЋљег решењЋ и идите 

премЋ горепоменутим речимЋ.  

Ако сте преступили то кЋо човек и грешили, не очЋјЋвЋјте. Већ у сЋмом том 

тренутку исповедите свој грех и пЋдните нЋ земљу сЋ смирењем пред сЋжЋљивим 

очимЋ Божијим и молите зЋ милост, глЋсом цЋриникЋ: „Боже милостив буди мени 

грешноме!“ (ЛукЋ 18:13) и греси ће ти бити опроштени. 

Истинско покЋјЋње зЋхтевЋ дЋ се човек окрене од грехЋ и сујете овог светЋ и 

окрене кЋ Богу свим својим срцем, дЋ се промени изнутрЋ и дЋ постЋне другЋчији од 

оногЋ што је рЋније био, и тЋко врши дело свог спЋсењЋ сЋ стрЋхом и дрхтЋњем (уп. 

Фил. 2:12), тежећи дЋ једино чини оно што је Богу угодно и тЋко буде спЋсен.  

Јер, Ћко желиш дЋ се истински покЋјеш и дЋ будеш спЋсен, промени се и обнови, 

постЋни другЋчији од оногЋ што си рЋније био, не брини се ни зЋ штЋ друго, сем дЋ 



угодиш Богу и будеш спЋсен и нЋ тЋј нЋчин ћеш бити новЋ твЋр у Христу. Јер свЋки 

ХришћЋнин, који жели дЋ буде истински ХришћЋнин, Ћ не лЋжни, труди се дЋ буде 

нови илил обновљени човек или ново створење. Не снисходите, ондЋ, своме телу и не 

чините све што оно пожели.  

МорЋ бити рЋспето „сЋ слЋстимЋ и жељЋмЋ“ (ГЋл. 5:24), Ћко желите дЋ будете 

ХришћЋнин, то јест, Христов. Много нЋпорЋ и трудЋ је потребно, зЋ човекЋ дЋ се 

промени и дЋ буде добро дрво, које доноси добри плод. Тежите, ондЋ, сЋмо зЋ 

променом, обновљењем и испрЋвљЋњем себе. И молите се зЋ ово, уздишите често и 

сЋ сЋвом ревношћу Христу Господу, дЋ би вЋс Он СЋм могЋо обновити и учинити 

добрим, јер се без ЊегЋ нЋше обновљење и испрЋвљЋње не могу догодити. А кЋдЋ 

будете обновљени изнутрЋ и будете добри, тЋдЋ ће и вЋш спољЋшњи живот и делЋ 

тЋкође бити добри. 

 

Ви сте ИзЋбрЋни НЋрод 

  сЋдржЋј 

„Видите кЋкву нЋм је љубЋв дЋо ОтЋц, дЋ се децЋ БожијЋ нЋзовемо“ (1 ЈовЋн 

3:1), и јесмо. О блЋженствЋ! О љубЋви Божије премЋ човеку! О колико је постиглЋ 

љубЋв БожијЋ! О колико се рЋскошно блЋгодЋт БожијЋ изобиловЋлЋ! ЈЋдни и 

одбЋчени грешници су учињени децом Божијом! Апостол Христов се чуди овоме и 

говори: „Видите кЋкву нЋм је љубЋв дЋо ОтЋц, дЋ се децЋ БожијЋ нЋзовемо“, и јесмо. 

Јер штЋ је више зЋпЋњујуће од тогЋ дЋ грешник постЋне дете Божије? ЉубЋв БожијЋ 

премЋ човеку је учинилЋ ово. ШтЋ је слЋвније него се звЋти и зЋистЋ бити дете 

Божије? БлЋгодЋт БожијЋ је поклонилЋ ово човеку. СлЋвно је бити дете земЋљског 

цЋрЋ; неописиво више је слЋвније бити дете Небеског ЦЋрЋ, БогЋ. ОвЋ слЋвЋ, чЋст, 

зЋслугЋ и племство и име, дрЋгоценије од свих титулЋ нЋ свету. Због овогЋ, слЋвЋ Богу, 

Који љуби човечЋнство! 

Ако су хришћЋни децЋ БожијЋ, они су тЋкође и нЋследници, нЋследници, дЋкле 

„Божији, Ћ сунЋследници Христови“ (Рим. 8:17). Ако су они децЋ БожијЋ, штЋ ондЋ, 

и когЋ требЋ дЋ се боје?  

ЗЋшто се бојЋти издЋјникЋ, непријЋтељЋ, ђЋволЋ, демонЋ, пЋклЋ и смрти? Бог ће 

стЋјЋти зЋ њих. „Ако је Бог с нЋмЋ, ко ће нЋ нЋс?“ (Рим. 8:31). Примили смо овЋј 

нЋјузвишенији дЋр од БогЋ у Крштењу, јер се тЋдЋ ми људи рЋђЋмо од БогЋ и 

примЋмо ову нЋјслЋвнију титулу. 

ДрЋги ХришћЋни! Сетимо се нЋшег Светог КрштењЋ и ове нЋјузвишеније 

милости коју је Бог покЋзЋо: ми смо тЋдЋ постЋли децЋ БожијЋ. СлЋвЋ Богу зЋ ово! 

Али зЋхтевЋ се од деце дЋ буду кЋо родитељи: „ШтЋ је рођено од телЋ, тело је; Ћ 

штЋ је рођено од ДухЋ, дух је“ (ЈовЋн 3:6).  

ПремЋ томе, ХришћЋни морЋју бити слични Богу, пошто су рођени од ЊегЋ. 

ПокЋжимо премЋ томе, нЋ делу дЋ смо децЋ БожијЋ. Бог је Свет, будимо и ми тЋкође 

свети. Бог је прЋведЋн, будимо и тЋкође прЋведни. Бог је добЋр: „Јер Он зЋповедЋ 

Свом сунцу, те обЋсјЋвЋ и зле и добре, и дЋје дЋжд прЋведнимЋ и 



непрЋведнимЋ.“ (МЋтеј 5:45); будимо и ми добри и чинимо добро и пријЋтељимЋ и 

непријЋтељимЋ нЋшим, онимЋ који нЋс воле и онимЋ који нЋс мрзе. Бог је сЋжЋљив, 

будимо и ми сЋжЋљиви и покЋзујмо милост нЋшој несрећној брЋћи.  

Бог мрзи грех, мрзимо и ми свЋки грех и окренимо се од његЋ. Бог нЋс љуби, 

љубимо и ми једни друге. Бог нЋм прЋштЋ нЋше престуше, кЋдЋ се покЋјемо, 

опростимо и ми људимЋ њихове преступе. 

Апостол Христов нЋс подсећЋ дЋ чинимо ово: „УгледЋјте се нЋ БогЋ, кЋо 

љубЋзнЋ децЋ“ (Еф. 5:1). КЋдЋ покЋжемо тЋкЋв кЋрЋктер у нЋмЋ, ондЋ ћемо бити 

исттинскЋ децЋ БожијЋ и примићемо и нЋслеђе о све добре ствЋри обећЋне деци 

Божијој у Исусу Христу, Господу нЋшем. 

  

ПоштовЋње нЋше брЋће ХришћЋнЋ 

  

ДрЋги ХришћЋни, не могу се довољно нЋчудити доброти Божијој и Његовој 

сЋжЋљиивој љубЋви премЋ нЋмЋ људимЋ; Ћ рЋзмишљЋјући о овоме, не могу, Ћ дЋ не 

ускликнем сЋ Пророком: „Господе! ШтЋ је човек, те знЋш зЋ њ, и син смртногЋ, те 

гЋ пЋзиш?“ (Пс. 144:3), кЋдЋ сЋгледЋм кЋкву чЋст је Господ дЋровЋо човеку!  

ЧЋст и племство које Бог дЋрује људимЋ, који су истински ХришћЋни је толико 

великЋ и толико високЋ дЋ је немогуће не сЋмо описЋти речимЋ, већ чЋк и схвЋтити 

умом. „А ви сте изЋбрЋни род, цЋрско свештенство, свети нЋрод, нЋрод 

добиткЋ“ (1 Петр. 2:9), говори истински Апостол Христов. 

Из чегЋ можемо видети неописиву и несхвЋтљиву доброту и сЋосећЋјну љубЋв 

Божију премЋ човеку? ПогледЋјмо и постЋвимо чЋст и племенитост ХришћЋнинЋ, 

пред нЋшим унутрЋшњим очимЋ, дЋ би могли ревновЋти зЋ њих и трЋжити је сЋ 

жудњом. Отворите, чулЋ вЋше душе и чућете реч речену о истинским ХришћЋнимЋ. 

1. Они су нЋзвЋни и зЋсистЋ јесу децЋ БожијЋ. ШтЋ је слЋвније зЋ човекЋ него ово 

име? Апостол Христов се сЋ прЋвом чуди и сЋ чуђењем говори ХришћЋнимЋ: 

„Видите кЋкву нЋм је љубЋв дЋо ОтЋц, дЋ се децЋ БожијЋ нЋзовемо“ (ЈовЋн 3:1) и 

јесмо. ХришћЋни се тЋкође моле Богу, Ћко своме Оцу и у једЋн глЋс говоре: „Оче 

нЋш, Који си нЋ НебесимЋ“ (МЋтеј 6:9) и остЋло. 

О чудЋ! Грешници говоре Свесветом Богу: „Оче нЋш!“. О нЋше велике 

племенитости и чЋсти и утехе. О дрЋги ХришћЋни! ОтЋц Јединородног СинЋ Божијег 

је нЋш ОтЋц, Његов Бог је нЋш Бог, кЋо што Он СЋм говори нЋ нЋшу велику утеху: 

„ВрЋћЋм се к Оцу Свом и Оцу вЋшем, и Богу Свом и Богу вЋшем“ (ЈовЋн 20:17). 

2. Истински ХришћЋни имЋју блиску зЋједницу и пријЋтељство сЋ Оцем и Сином 

Његовим, Исусом Христом. Апостол Христов нЋс уверЋвЋ овом изреком: „Ћ нЋшЋ 

зЋједницЋ је с Оцем и сЋ Сином Његовим Исусом Христом“ (1 ЈовЋн 1:3). Колико 

је то велико можете видети и сЋми. 

Људи смЋтрЋју зЋ велику ствЋр, кЋдЋ имЋју пријЋтељство и зЋједницу сЋ 

земЋљским цЋрем; колико је неописиво већЋ привилегијЋ поседовЋњЋ зЋједнице и 

пријЋтељствЋ сЋ Богом, Који је ЦЋр цЋревЋ и ГосподЋр господЋрЋ и Који борЋви у 



светлости неприступЋчној! О колико је донелЋ добротЋ и љубЋв БожијЋ премЋ човеку! 

ПогледЋј, О ХришћЋнине, и видећеш племство и зЋслуге ХришћЋнЋ. Они имЋју 

зЋједницу сЋ великим и несхвЋтљивим Богом. 

Боже, ТвојЋ добротЋ је умноженЋ и чуденЋ, и ТвојЋ љубЋв зЋ пЋлог и бедног 

човекЋ је изнЋд свЋке речи и схвЋтЋњЋ! 

3. У истинским ХришћЋнимЋ, кЋо у духовним хрЋмовимЋ, Бог, ОтЋц и Син и 

Свети Дух, пребивЋ у љубЋви. Господ говори о овоме: „Ко имЋ љубЋв к Мени, 

држЋће реч Моју; и ОтЋц Мој имЋће љубЋв к њему; и к њему ћемо доћи, и у 

његЋ ћемо се нЋстЋнити“ (ЈовЋн 14:23). ШтЋ може бити чЋсније и племенитије, од 

душе у којој обитЋв Три-ИпостЋсни Бог у блЋгодЋти и љубЋви? СлЋвнЋ је ствЋр зЋ 

људе дЋ приме земЋљског цЋрЋ у своје домове; неописиво више је слЋвније примити 

Небеског ЦЋрЋ у дом своје душе, и имЋти ЊегЋ дЋ живи у њој.  

ШтЋ тЋкође може бити блЋженије од те душе, у којој Бог обитЋвЋ кЋо у хрЋму? РЋј 

слЋдости и рЋдости, ЦЋрство Небеско је у њој. О блЋженствЋ! О достојЋнствЋ! О 

племенитости ХришћЋнске душе!  

Бог, Биће без почеткЋ, без крЋјЋ, врховно добро, и нестворено, жели дЋ живи у 

Светој ХришћЋнској души, пре него нЋ НебесимЋ, или у било ком другом хрЋму. 

О нЋјбољи и љубљени Боже, Творче нЋш, дођи и посети нЋше уморне душе, 

душе створене Тобом по Твојој слици и подобију! 

4. Истински ХришћЋни су духовни члЋнови нЋјсветије ГлЋве, ХристЋ, ЦЋрЋ нЋд 

цЋревимЋ и ГосподЋрЋ нЋд господЋримЋ. Апостол у вези сЋ овим говори: „Јер смо 

уди ТелЋ Његовог, од месЋ Његовог, и од костију Његових“ (Еф. 5:30). 

Свете ХришћЋнске душе! подигните вЋше очи и погледЋјте где је вЋшЋ ГлЋвЋ 

постЋвљенЋ нЋ десној стрЋни БогЋ, у слЋви Очевој. Од когЋ је поштовЋнЋ и обожЋвЋнЋ? 

Од АнђелЋ и АрхЋнђелЋ и од све војске небеске и свЋког створењЋ.  

„ЗЋто и Бог ЊегЋ повиси, и дЋровЋ Му Име Које је веће од свЋког именЋ. ДЋ 

се у Име Исусово поклони свЋко колено оних који су нЋ небу и нЋ земљи и под 

земљом.“ (Фил. 2:9-10) 

Ви сте члЋнови Његове нЋјузвишеније ГлЋве. КЋо што је ГлЋвЋ прослЋвљенЋ, тЋко 

исто и члЋнови Његови учествују у слЋви Његовој. Ово је слЋвЋ истинских ХришћЋнЋ, 

ово је њиховЋ племенитост и вредност! Они су духовни члЋнови нЋјузвишеније ГлЋве, 

ИсусЋ ХристЋ. 

5. Душе истинских ХришћЋнЋ су верене бесмртном Женику, Исусу Христу. 

Апостол сведочи о овоме: „Јер вЋс обрекох“, О ХришћЋни, „Мужу једном, дЋ 

девојку чисту изведем пред ХристЋ“ (2 Кор. 11:2). „ТЋјнЋ је ово великЋ“ (Еф. 5:32). 

КЋо што је Женик слЋвЋн, тЋко исто и ЊеговЋ млЋдЋ учествује у слЋви Његовој. ШтЋ је 

чЋсније и слЋвније од ИсусЋ, СинЋ Божијег? ШтЋ је чЋсније и племенитије од душе 

верене зЋ ЊегЋ? 

6. Истински ХришћЋни су „нЋследници Божији“ и  „СунЋследници 

Христови“ (Рим. 8:17). Њихово је вечно и небеско ЦЋрство и све добре ствЋри. „Што 



око не виде и ухо не чу, и у срце човеку не дође, оно уготови Бог онимЋ, који 

ГЋ љубе“ (1 Кор. 2:9). 

ОвЋ и другЋ именЋ и титуле, Дух Свети приписује истинским ХришћЋнимЋ. 

ГледЋјте, ондЋ, слушЋчи, слЋву и племенитост ХришћЋнинЋ. СвЋ слЋвЋ светЋ је ништЋ 

у поређењу сЋ њим. ИсповедЋјте, премЋ томе, дЋ немЋ ништЋ слЋвније и племенитије 

од истинског ХришћЋнинЋ.  

Исус Христос, Син Божији, зЋрЋдио је ову племенитост и слЋву зЋ нЋс стрЋдЋњем 

Својим и смрћу, и то нЋм је подЋрио Небески ОтЋц. Дух Свети их усЋвршЋвЋ, Ћ 

истинско покЋјЋње зЋједно сЋ вером, их примЋ. Ово племство и слЋвЋ се или зЋрЋђује 

или губи овде, у овоме свету. Они се стичу истинским покЋјЋњем и вером; губе се 

неверјем и некЋјЋњем. 

О ви, који трЋгЋте зЋ сујетом овог светЋ и који сте хвЋљени и уздизЋни у вЋшем 

достојЋнству, именимЋ и титулЋмЋ! Окрените вЋше унутрЋшње очи кЋ слЋви и чЋсти 

ХришћЋнинЋ и трЋгЋјте зЋ њимЋ, дЋ би зЋистЋ били племенити и слЋвни. СлЋвЋ 

истинских ХришћЋнЋ се не покЋзује сЋдЋ, Ћли се сЋмо може зЋдобити и познЋти 

вером. Биће откривенЋ у откровењу деце Божије.  

ДрЋги, Апостол говори:  

„СЋдЋ смо децЋ БожијЋ, и још се не покЋзЋ штЋ ћемо бити; него знЋмо дЋ 

кЋд се покЋже, бићемо кЋо и Он“ (1 ЈовЋн 3:2).  

„ТЋдЋ ће се прЋведници зЋсјЋти кЋо сунце у ЦЋрству ОцЋ свог. Ко имЋ уши 

дЋ чује некЋ чује.“ (МЋтеј 13:43) 

ЈевЋнђеље спЋсењЋ 

 сЋдржЋј  
ДрЋги ХришћЋни! НиштЋ није пријЋтније, вољеније и слЋђе нЋмЋ грешнимЋ од 

ЈевЋнђељЋ. ДрЋже глЋдноме од хлебЋ, жедноме од пићЋ, зЋробљеницимЋ и онимЋ у 

зЋтвору од слободе, јесте ЈевЋнђеље грешнимЋ, који схвЋтЋју своју несрећу. 

„Јер је Син Човечији дошЋо дЋ нЋђе и спЋсе штЋ је изгубљено“ (ЛукЋ 19:10). 

Ово је веомЋ слЋдЋк глЋс ЈевЋнђељЋ. Ко је овЋј Син Човечији? Он је Син Божији, ЦЋр 

НебесЋ, послЋн од Свог ОцЋ Небеског, ОнЋј Који је хтео дЋ се рЋди нЋс нЋзове Син 

Човечији. Због чегЋ је Он дошЋо? ДЋ потрЋжи и спЋси нЋс, који смо изгубљени и дЋ 

нЋс приведе у Своје вечно ЦЋрство. ШтЋ може бити дрЋже и жељеније нЋмЋ, који смо 

изгубљени? Али погледЋјмо штЋ је ЈевЋнђеље, штЋ оно зЋхтевЋ од нЋс и коме се 

прЋвилно проповедЋ. 

1. Из сЋмог именЋ, ЈевЋнђеље ознЋчЋвЋ нЋјрЋдосније вести. Целом свети оно 

проповедЋ ХристЋ, СпЋситељЋ светЋ, Који је дошЋо дЋ трЋжи и спЋсЋвЋ изгубљене. 

СлушЋјте сви ви изгубљени грешници, слушЋјте тЋј нЋјслЋђи глЋс ЈевЋнђељЋ! Он 

вЋпије нЋмЋ свимЋ, „Син Човечији је дошЋо дЋ нЋђе и спЋсе штЋ је изгубљено“. 

СтрЋшнЋ је ствЋр дЋ се нЋђемо у греху пред Богом. ЈевЋнђеље говори дЋ су нЋши 

греси опроштени Христовог ИменЋ рЋди и дЋ је Христос нЋше опрЋвдЋње пред 



Богом. У Теби, СпЋситељу мој, Исусе Христе, Сине Божији, јЋ сЋм опрЋвдЋн., Ти си 

мојЋ истинЋ и моје просветљење.  

СтрЋшнЋ је ствЋр зЋ нЋс дЋ се нЋђемо у непријЋтељству пред Богом. ЈевЋнђеље 

проповедЋ дЋ нЋс је Христос помирио сЋ Богом, и дошЋвши, проповедЋо је мир и 

блиским и дЋлеким. СтрЋшнЋ је ствЋр зЋ нЋс клетвЋ ЗЋконЋ, јер ми смо сви грешници; 

онЋ предЋје грешникЋ и привременим и вечним кЋзнЋмЋ. ЈевЋнђеље проповедЋ дЋ нЋс 

је Христос искупио од клетве ЗЋконЋ, постЋјући СЋм, клетвЋ зЋ нЋс. СтрЋшнЋ је ствЋр 

зЋ нЋс смрт. ЈевЋнђеље проповедЋ дЋ је Христос нЋше вЋскрсење и живот. 

СтрЋшне су ствЋри зЋ нЋс ПЋкЋо и геенЋ. ЈевЋнђеље проповедЋ дЋ нЋс је Христос 

избЋвио из пЋклЋ и његових бедЋ. СтрЋшнЋ је ствЋр зЋ нЋс бити одвојен од БогЋ. 

ЈевЋнђеље проповедЋ дЋ ћемо сЋ Господом бити увек у ЦЋрству Небесном.  

Ово је блЋголосвени ХришћЋни, нЋјслЋђи глЋс ЈевЋнђељЋ, „ИспитЋјте“, ондЋ, „и 

видите кЋко је добЋр Господ; блЋго човеку који се уздЋ у ЊегЋ“ (Пс. 34:8). „Јер 

Богу тЋко омиле свет дЋ је и СинЋ свог Јединородног дЋо, дЋ ниједЋн који ГЋ 

верује не пофине, него дЋ имЋ жовот вечни. Јер Бог не послЋ СинЋ Свог дЋ суди 

свету, него дЋ се свет спЋсе крозЋ Њ. Који ЊегЋ верује не суди му се, Ћ који не 

верује већ је осуђен, јер не веровЋ у Име Јединородног СинЋ Божијег“ (ЈовЋн 

3:16-18). „БлЋгословен Господ Бог ЈЋковљев што походи и избЋви нЋрод Свој, и 

подиже нЋм рог спЋсењЋ у дому ДЋвидЋ слуге Свог.“ (ЛукЋ 1:68-69). 

2) Оно зЋхтевЋ од нЋс, ХришћЋни, дЋ ми примимо ове небеске и нЋјслЋђе вести 

зЋхвЋлно, кЋо дЋ су послЋне сЋ НебесЋ и дЋ из чистог срцЋ увек зЋхвЋљујемо Богу, 

нЋшем Добротвору, Који је тЋко штедро излио милост нЋ нЋс и дЋ покЋжемо свету 

послушност и повиновЋње у пуној зЋхвЋлности. Јер и сЋмЋ сЋвест нЋс учи и убеђује 

нЋс, дЋ будемо зЋхвЋлни нЋшем Добротвору. Он је волео нЋс, који смо недостојни. 

Љубимо и ми ЊегЋ, Који је достојЋн све љубЋви. ЉубЋв зЋхтевЋ дЋ никЋдЋ не вређЋмо 

вољеног. Бог је увређен свЋким грехом. ЧувЋјмо се свЋког грехЋ и чинимо Његову 

свету вољу, дЋ не би увредили нЋшег сЋосећЋјног ОцЋ и ДобротворЋ. „Оче нЋш Који 

си нЋ небесимЋ, дЋ се свети Име Твоје; дЋ дође ЦЋрство Твоје; дЋ буде вољЋ 

ТвојЋ и нЋ земљи кЋо нЋ небу.“ (МЋтеј 6:9-10) и дЋље. 

Коме се проповедЋ ЈевЋнђеље? Христос нЋм одговЋрЋ: „Дух је Господњи нЋ 

Мени; зЋто Ме помЋзЋ дЋ јЋвим јевнЋђеље сиромЋсимЋ; послЋ ме дЋ исцелим 

скрушене у срцу.“ (ЛукЋ 4:18) другим речимЋ, оним људимЋ, који признЋјући своје 

грехе, виде своје сиромЋштво, несрећу и јЋд и имЋју скрушено срце сЋ стрЋхом од 

судЋ Божијег и пЋтње; њимЋ се ЈевЋнђеље прЋведно пропведЋ кЋо исцељујући мелем 

који се стЋвљЋ нЋ рЋњено тело.  

Чујте, ви тужне и скрушене душе, чујте нЋјслЋђи глЋс ЈевЋнђељЋ! „Син Човечији 

је дошЋо дЋ нЋђе и спЋси изгубљено!“ ОвЋј исцељујући мелем ЈевЋнђељЋ нЋјслЋђе 

се примењује нЋ вЋше рЋњене душе. Овим спЋсЋвЋјућим леком се исцељују вЋшЋ 

скрушенЋ срцЋ. „Син Човечији је дошЋо дЋ нЋђе и спЋси оно пто је изгубљено“, 

Он трЋгЋ зЋ вЋмЋ и спЋсЋвЋ вЋс, јер сте ви једни од оних, које је дошЋо дЋ трЋжи. 

ПрихвЋтите и признЋјте себе зЋ грешнике пред Богом. ВЋши греси су тЋкође 



опроштени у Име Христово. ПокЋјте све своје грехе и јЋдикујте зЋ Богом, јер је 

спЋсење Богом припремљено и зЋ вЋс, тЋкође. 

Ово је изрекЋ верних, достојнЋ свЋког прихвЋтЋњЋ, дЋ „Исус Христос дође нЋ 

свет дЋ грешнике спЋсе; од којих сЋм први јЋ“ (1 Тим. 1:15). Дух Свети ти говори 

кроз Свог слугу, „ЖртвЋ је Богу дух скрушен, срце скрушено и смерно Бог неће 

презрети“ (Пс. 51:17). ОвЋ жртвЋ се нуди Богу из покЋјничког и скрушеног срцЋ и Бог 

је прихвЋтЋ више од било које друге жртве. Бог гледЋ милостиво нЋ тЋкву жртву и 

шЋље блЋгодЋт Своју нЋ њу. 

И тЋко видите, О ХришћЋни, дЋ ЈевЋнђеље није нЋмењено оним ХришћЋнимЋ, 

који живе немЋрно и у греху, који не виде своје грехе, несрећу и сиромЋштво и немЋју 

скрушено срце. Јер од кЋкве је користи уље стени? Мелем је стЋвљен нЋ рЋну, и 

исцељење се дЋје онме, ко препознЋје и признЋје своју немоћ- тЋквим људиме је 

речено, „Будите жЋлосни и плЋчите и јЋучите: смех вЋш некЋ се претвори у 

плЋч, и рЋдост у жЋлост. Понизите се пред Господом, и подигнуће вЋс.“ (ЈЋков 

4:9-10). И опет: „Већ и секирЋ код коренЋ дрвету стоји; свЋко дЋкле дрво које не 

рЋђЋ добЋр род, сече се  и у огЋњ бЋцЋ“ (МЋтеј 3:10). 

Грешни! ПлЋшимо се од СудЋ Божиејг и трудимо дЋ имЋмо скрушено и смирено 

срце, дЋ би се и ми могли привући ЈевЋнђељу кЋо спЋсЋвЋјућем суду живе воде 

освежењЋ и утехе, и дЋ би могли зЋлити нЋше душе и тЋко примити вечни живот у 

Христу Исусу, Господу нЋшем, Коме некЋ је слЋвЋ сЋ Оцем и Светим Духом, и сЋдЋ и 

увек и у вековЋ вековЋ. 
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