старац Јефрем Аризонски
ДУХОВНА БОРБА
ез Божије помоћи не мо- ју, не само да ћемо спасти
жемо да учинимо ништа своје душе него ћемо се удодобро. Према томе, потребно стојити и тога да постанемо
нам је много смирења да би на- оруђа којима се прославља
Бог: Оне ћy поштовати који
ше душе нашле мир.
Лукави никад неће преста- мене поштују (1. Сам. 2;30).
Према томе, чедо моје, боти да нас гађа пламеним стрелама, покушавајући да нас ри се с љубављу, трпљењем и
победи и надвлада. Ми, међу- смирењем да уз Божију помоћ
тим, такође поседујемо мно- онеспособиш замке ђаволске.
штво смртоносног оружја. Ту Вероватно је да ће Бог кроз
је превасходно молитва „Го- тебе учинити да се тај човек
Победи
зло
досподе Исусе Христе, помилуј покаје:
брим(Рим.
12;21).
ме“, која га дословно спаљује.
Своје дане морамо провоОн из тог разлога покушава да
нас посредно нападне, али дити уз велику опрезност. Ђанас Христос Својим молитва- во је врло вешт и увек вреба
ма просветљује да се боримо да нас ухвати у замку у време
наше духовне поспаности, каса њим.
Ђаво користи тог човека да ко би нас учинио одговорниби се борио с вама, да би вас ма пред Богом и нашом
навео да прекршите свете Бо- савешћу. Нека га Бог уништи,
жије заповести и да на тај на- како нам више не би шкодио!

манастир Успења Пресвете Богородице - Подмаине
са благословом игумана - јеромонаха Рафаила
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ристос је својим рођењем донео на земљу истински мир,
као што поју свети Анђели: Слава на висини Боу, и на земљи мир, међу љуима обра воља (Лк. 2, 14). Анђели су сачували положај који им је био дат „и имају мир са Богом. Јер ни
на који начин не занемарују Његову вољу, већ су постојани у
правди и освештању. А ми, бедници, преузносећи се претпоставили смо своје жеље вољи Владикиној и успротививши јој се постали смо противници Његови. То је Христос поништио, јер Он
је наш мир и кроз самога Себе сјединио нас је са Богом и Оцем,
изгонећи грех... Христос је, дакле, постао наш мир и добра воља” (Свети Кирило Александријски).
јеромонах Григорије Светогорац
чин не нашкоди само вама,
него да посредством вашег
преступа превасходно ражалости и нападне Бога. Напротив, ако се боримо да
истрајно одржимо реч Божи-

Међутим, како је Бог праведан, Он не жели да уклони човекову слободну вољу. То је
разлог због којег ми, а најпре
ја сам, добровољно следимо
ђаволске наговоре и грешимо.

САБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА И СВИХ СИЛА БЕСТЕЛЕСНИХ
АРАНЂЕЛОВДАН
Лк. 10, 16 - 21, зч. 51; Јевр. 2, 2 – 10; зч. 305
свети Теофан Затворник
САБОР СВЕТОГ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
чему да расуђујемо у дан ко? Ево како!
посвећен Арханђелу МихаиТреба се сећати да имамо Анлу и осталим бестелесним силама, ђела чувара и да му се умно и срако не о Анђелима? Где ћу заправо дачно обраћамо и у свакодневним
усмерити беседу? Укоревајмо себе, животним ситуацијама, а тим пре
браћо! Због чега? Због грехова, за- када нас нешто смућује. Уколико
блуда, грешака, жалости и несрећа се не понашамо на овај начин, Анкоји су у нама, јер свега тога не би ђео нема начина да нас уразуми.
требало да буде када нас окружује Уколико неко иде према блату, или
мноштво бестелесних и када свако провалији, или реци, запушивши
има свог Анђела чувара. Да ли Ан- уши и затворивши очи, шта да му
ђели Божји допуштају да нешто та- радиш и како да му помогнеш? Да
ко постоји међу нама? Свакако да вичеш – али уши су му запушене;
не, а ако и допуштају, онда је то
да му знацима предочиш опасност
сигурно због наше кривице, или за- – очи су му затворене. Тако и када
то што бивамо недостојни Анђел- се ми умом и срцем не окрећемо
ског руковођења и помоћи или ка Анђелу, то је исто као да, окрестога што својим противљењем и нувши му леђа, идемо у опасност.
противним расположењем презире- Он нас упозорава, али ум то не вимо и одбацујемо све напоре Анђела ди и срце не осећа. Тако упадамо у
да нам буду сатрудници у добру. невољу или грех и заблуду.
Шта чинити? Треба се поставити
Рећи ћеш: Нека ме узме за рутако да не одбијамо, већ да привла- ку и изведе на прави пут. Заиста,
чимо Анђеоско сатрудништво. А каemail: kontakt@manastirpodmaine.org
интернет презентација: manastirpodmaine.org
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он је спреман да тако учини и тра- и усрдније од свега, јер је то корен
жи од тебе руку да би те ухватио духовног живота. Код оних који
за њу и водио те. Али да ли ти имају ову жељу за спасењем, он је
имаш ову руку? Јер он не узима за подржава и укрепљује, а код оних
ову, телесну руку, мада се и то де- који немају, на сваки начин покушавало у нарочитим случајевима, шава да је пробуди. Али у томе
већ за душевну руку. Не за теле- ретко успева због великог хаоса
сну, јер је и сам бестелесан. Ду- који влада у лењивој души. У ташевна, пак, рука јесте делатна квој је души све у сметењу: и мисила, усмерена ка спасењу и која сли и осећања и намере –
ревнује за њега. Када у души по- хаотична бука, као на тргу. У завистоји ревност за спасење, свакако сности од тога колико је у нама
да ће те Анђео Божји узети за њу и недостатка унутрашњег мира и сапутеводити, а уколико је нема, за браности, толико је (овај немир)
шта да те узме? Нема у теби места непријатељ деловању Анђела на
за додир са њим. Јер он сам је од нас. Како ће Анђео да сугерише ма
оних духова који се шаљу онима шта добро, када нема пажње? Како
који желе да се спасу. Када ова ће душа да чује ове предлоге, када
жеља или ревност за спасење не је у њој бука и метеж? Ето зашто
постоји, како ће ти Анђео прићи? труд Господњег Анђела остаје за
е поводи се за онима који насиљем долазе до брза успеха.
Бог допушта да свако зло брзо узрасте до велике висине,
како би цео свет могао видети његов пад. Оно што је од бога и по
Божјем благослову расте лагано и тихо, али се не да ни угушити
нити ишчупати. Стани уз Христа Спаситеља, ма и цео свет био
против Њега. Јер свет ће проћи, а Христос ће остати. тако је речено и проречено. И све до сада што је било, било је и прошло, а
Христос стоји. Таласи злобе као планине дижу де против Њега, а
Он их полаже у гроб тамо где им је колевка била. Рекао је Он: Даде ми се свака власт на небу и на земљи. Шта више хоћеш? Буди
уз Њега који има сву власт и чијој се власти не може одолети. Они
који су признали ту Његову власт, увенчани су и царују са њим.
Немој се жестити на неваљалце и немој завидети безбожнику – јер
ће се жижак безбожницима угасити (Приче Сол. 24,19-20).
свети владика Николај
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Како ће утицати на тебе када немаш ништа што одговара ономе
зашта је назначен да би био крај
тебе нити ишта што одговара ономе зашта треба да се потруди око
тебе?
Опет ћеш рећи: Нека пробуди
у мени и саму жељу за спасењем.
Он и ово чини, и то чини пре свега

нас бесплодан!
Дакле, да ли желиш да имаш
користи од Анђелског руковођења
и садејства? Укроти свој унутрашњи беспоредак, сабери своју пажњу и уђи у своје срце. Анђео
Господњи ће приметити ово, прићи ће и предлагати помисли које
побуђују жељу за спасењем. При-

клони се овим предлозима и почни да ревнујеш за спасење. Тада,
не само да ће те Анђео Божји узети за руку, већ подићи на својим
сопственим рукама, и не само повести, већ понети путем спасења.
Ти само имај, сада већ непрекидно, умно и срдачно усмерење, не
слаби у ревности и чувај пажњу.
Он ће те учити свему, шта, када и
у којој мери треба да чиниш, а
шта не, а када буде потребно придодаће и спољашње, видљиво, знамење овом руководству. И сви који
су се спасили, овако су се спасавали. Прочитај или послушај Житија
Светих! Уколико не уочавамо на
себи овакво осетно Анђеоско садејство, немамо кога да кривимо –
криви смо сами. Сами не желимо
у руке Анђела и чинимо узалудним све њихове бриге. Потући ће
се са нама Анђео Божји. Потући
ће се и отступити. Поново ће приступити и поново отступити. И тако све одк не умремо. А када
умремо Анђео ће Господу показати књигу нашег живота и рећи: све
сам учинио да бих га уразумио,
али ова душа није пазила ни на
шта. И на књигу живота биће постављен натпис наше осуде, која
ће се безусловно извршити на
страшном Суду.
Док год смо живи, Анђели
Божји су наши чувари, заштитници и путовође, а након наше смрти, на страшном Суду биће
неумољиви извршиоци праведне
одлуке Божје о нама. Чули сте шта
смо читали у данашњем Јеванђељу: Послаће Син Човјечији анђеле
своје, и сабраће из царства његова
све саблазни и оне који чине безакоње. И бациће их у пећ огњену;
ондје ће бити плач и шкргут зуба

(Мт. 13: 41 – 42). И крај свега! Печат правде Божје је постављен, ко
ће га скинути?
Истина, биће тамо и друга
страна, о којој се говори: Тада ће
се праведници засијати као сунце
у царству Оца свога (Мт. 13: 43).
Али да ли ћемо ми ући у број блажених?! Обећање је дато свима,
али треба испунити услове. Онај
који их испуњава јесте неуспављиви ревнитељ. Уколико будемо више личили на оне о којима се
говори у данашњој причи: А кад
људи поспаше, дође његов непријатељ и посија кукољ по пшеници,
па отиде (Мт. 13: 25), чему добром
да се надамо? Када спавамо, то
јест не радимо на свом спасењу и
губимо се у сваковрсној сујети, онда Анђео нема приступ до нас а
ђаволу све иде под руку. Он тада
прилази смело и убацује свакаве
лоше мисли и жеље и учи свакоме
злу. Љењива душа прихвата ове
наговоре, саглашава се са њима и
у погодно време доводи их до дела. Што више то горе. А тамо се
налази и читав човек, као плева
међу пшеницом, чији је крај сажежење.
Ето вам кратких упутстава како
се понашати у односу на Анђеле.
Немојте се жалостити што у
овај светли празник светих Анђела
исказујем овакве мрачне мисли.
Ово чиним да бих вас одвратио од
мрака греха и окренуо ка светлости Анђелског живота, да би овде
поживевши у заједници са Анђелима сви ви удостојили заједничког живота и заједничког
блаженства са њима и на небу у
царству Оца нашег Небеског.
Амин.

