многомилостиви Исус Христос, и
желећи да уђе у дом ваше душе,
призива нас, говорећи: „примите,
једите, ово је тело моје: пијте из ње
сви, ово је крв моја“ (Мт. 26, 26 –
27). Дакле ви који сте се безосећајно одвратили од Њега или сте се
дрзнули да Га недостојно примите,
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оспод говори: „Не молим
се за сав свет, него за оне
које си ми дао“. У Москви само
има 10 милиона људи. А колико
њих је Господ обдарио вером?
Тек неколико хиљада од 10 милиона. Ето и нама је Господ дао ту
највећу драгоценост, коју би
остали људи желели да имају, али
је немају. Јуче ми је долазио човек, некадашњи војник, и говорио: „Ја бих желео да верујем,
али вере нема… Нема је...“ А нама је вера дата на дар. Зашто? Да
није можда зато што смо ми сами тако добри? Не. Ми смо још
гори него многи који не верују.
Али због несхватљивих разлога,
који су познати једино Богу, Господ нам је даровао веру. Зашто?
Да би смо били као украшени
гробови? Да би смо распињали
Христа као што су Га фарисеји
распињали? А зар су фарисеји
били атеисти? Не. Они су били
дубоко верујући. Господ се нама
обраћа. Докле ћемо распињати
Христа? Када ће нам се коначно
пробудити савест? Када ћемо почети да живимо као хришћани?
Господ ће свој Суд почети од
Цркве, као што је и код нас већ
био први, припремни суд, 1917.
године. Кога су најпре почели да
убијају? Свештенике. А онда су
се дохватили и осталих. Ко је био
први на списку државних непри-

отићи ће од вас и ви ћете Га тражити у смртни час, да вам опрости
грехе, али нећете га наћи, и умрећете у гресима вашим. Ево шта вам
сам Спаситељ говори: „Ја идем, и
тражићете ме; и помријећете у гријеху своме“ (Јн. 8, 21).
јатеља? Патријарх Тихон. Најљући непријатељ совјетске власти.
Питаћете се шта је могао кротки
Тихон? Он никада није ни нож
узео у руке, а камо ли што горе.
И зашто је он био тако опасан?
Зато што је говорио и сведочио о
другом (будућем) животу. И уколико поново буде суд, опет ће почети од нас. И шта? Од нас ће се
само перје разлетети. Где нам је
храброст? Где нам је љубав? Чак
ни у споственој породици не можемо да сачувамо елементарни
мир и поредак.
Заиста показујемо да нисмо
способни ни за шта, ничим се не
разликујемо од неверника. Испашће да нам је вера дарована узалуд, да је она за нас бисер који
смо бацили пред свиње. Ми не
само да другима, већ ни сами себи не можемо указати на хришћански начин живота. И зато,
док још није касно, док нас још
ноге служе, док нам је ум још
увек, хвала Богу, бистар, потрудимо се да стекнемо истинску духовну ризницу, а сам Господ ће
нам у томе помоћи. Треба се уздати у Господа, трудити се да не
упадамо у малодушност, јер ако
нам је Господ даровао веру, онда
ће нам даровати и све остало.
Помози Господе. Амин.
протојереј Димитрије Смирнов
18.04.1992.
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архиепископ Никифор Теотокос
ПРОПОВЕД НА ЦВЕТИ
О ПРИПЕМИ ЗА СВЕТО ПРИЧЕШЋЕ
ада је Богочовек Исус, по Синедрион су се саветовали да убиСвоме крајњем милосрђу ју, не само Исуса, већ и Лазара.
ушао у Јерусалим, да би ради спаДанас је дан који претходи шест
сења људи претрпео страдање, крст дана пре Пасхе. Сутрашњи дан је
и смрт: тада је прокажени Симон први дан страсне седмице, наредни
припремио вечеру за Њега, а Ма- дан је други, а исто тако и остали
рија, Лазарева сестра, помазала дани, све до суботе; након шест даЊегове пречисте ноге скупоценим на, бројећи од данашњег, празнујемиром, и обрисала их косом главе мо Пасху. Која је символика овога?
своје, а народ Јерусалима га доче- Да ли су тек онако установљени –
као са палминим гранама. И док су читање Јеванђеља о страдањима
једни бацали гранчице по путу, Исуса Христа, омивање, псалми кодруги су простирали своју одећу по ји указују на Христово страдање и
земљи где је требало да прође Исус. распоред ових дана у току године?
Ученици су Га славословили, деца Не! Ово је установљено ради тога
Га опевала, мноштво народа Га је да не би смо заборавили на те дане
дочекало кличући и говорећи: у које се ово збило и да размишља„Осана Сину Давидовом, благосло- мо о томе да су садашњи дани подвен Који долази у име Господње, сећање на оне, и да и сада долази
осана на висинама!“, као и многа Исус Христос, не из Витаније, већ
друга славословља. Али Јуда издај- са висине Свога станишта, да би таник се домишља да Га својим по- ко Исус Христос ушао, не у Јерусаљубцем изда, а и архијереји и сав лим, него у сваког од оних који
email: kontakt@manastirpodmaine.org
интернет презентација: manastirpodmaine.org
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верују у Њега. Долази да би се сјединио са нама и да би био у нама.
Ову тајну људског сједињења са
Оваплоћеним Богом на земљи открио је сам Богочовек пред Својим
страдањем, то јест у пети час тајанствене вечере, изговоривши ове
многомилостиве, уједно призивајуће и заповедне речи: „Примите, једите, ово је Тело Моје. Пијте од ње
сви, ово је Крв Моја“ (Мт. 26, 26 –
28). Сећање на овај дан и предавање ове тајне савршавамо на свети и
Велики Петак, а сећамо се ради тога да се и ми присајединимо, као
некада свети апостоли, Телу и Крви
Исуса Христа. И кроз присаједињење овој натприродној Тајни, са нама се сједињује и у нама пребива
наш Спаситељ: „који једе Тело Моје и пије Моју Крв, у Мени пребива
и Ја у њему“ (Јн. 6, 56). А како се
ми припремамо за примање ове
тајне? Да ли светом и побожном
припремом попут оних људи који
су се достојно приопштили или пак
злонамерном припремом, какву је
показао издајник Јуда и свезлобни
скуп архијереја?
Хришћанине! Ево долази Исус,
твој Спаситељ; припремаш ли и ти
вечеру за Њега, као прокажени Симон? „Али, ја Га“, рећи ћеш, „не видим, како да Му припремим
вечеру?“ Грешиш! Ти готово увек
Њега видиш: видећи сиромаха, видиш и Њега. Зато све оно што учиниш сиромаху, чиниш Исусу
Христу, како је и рекао: “Заиста вам
кажем: кад учинисте једноме од ове
моје најмање браће, мени учинисте“ (Мт. 25, 40). Уколико у ове дане отвориш своје срце и
припремиш вечеру за сиромахе,
нахраниш гладне, нахраниш сироту и удовицу, тада ћеш и ти, попут

Симона, припремити вечеру Христу, који долази. Тада ћеш и ти, попут Симона, бити достојан Његовог
усвајања; „Али подајте милостињу
од онога што је унутра; и гле, све ће
вам бити чисто“ (Лк. 11, 41).
Хришћанине! Ево, долази Господ твој, хоћеш ли и ти, попут Марије, помазати миром Његове
пречисте ноге? „Али како“, рећи
ћеш, „могу ово учинити, ако га не
видим“? Он је, као Бог, свуда присутан, увек ти је са десне стране.
Зар не чујеш како пророк говори:
„Свагда видим пред собом Господа:
Он ми је с десне стране да не посрнем“ (Пс. 15, 8). Иако га не видиш
телесним очима, али га очима душе
видиш. Марија је Његове ноге помазала скупценим нардовим миром, а ти их омиј ватреним сузама
покајања за своје грехове. Маријино миро је коштало 300 динара, а
миро твојих суза је непроцењиво.
Јер једна суза покајања има вредност светог крштења, по сведочанству светог Григорија Нисијског.
Када Бог угледа твоје сузе, омиће
твоје грехове и даће ти вечно блаженство и спасење: „Блажени који
плачете сада, јер ћете се насмијати.“ (Лк. 6, 21). Марија је најпре помазала Исусове ноге, а затим их
обрисала власима своје косе, а ти
их помажи својим сузама, а затим
управи ка њему све помисли твога
ума, покоривши их Његовој Светој
вољи. Власи косе су телесна дела, а
помисли ума су плодови срца, а Богу је потребно наше срце: „Дај ми,
сине, срце своје“ (Прич. 23, 26).
Хришћанине, ево иде Господ
наш! Ви који сте у претходне дане
свете Четрдесетнице победили телесне страсти и сатрли силу ђавољу,
и узликовали над сујетом света –

ходите Му у сретање, поклоните му
се, носећи, не само гранчице, знаке
победе над смрћу, већ и победоносне над грехом ловоре. Ви који сте
се покајањем и исповешћу очистили од грехова, који сте се трудили и
смиравали, били целомудрени и
чинили милостиње, успевали у врлинма, имате гранчице врлина и
зато простирите ваша срца, као народ одећу своју и приопштавајући
се Светих Тајни, примајте га, не у
законски храм, као што су то чинила деца, већ у храм ваших душа и
тела. Примите Цара славе, појући
са ученицима: „Благословен цар
који долази у име Господње! Мир
на небу и слава на висинама!“ (Лк.
19, 38), и славословећи га са дечицом: „осана сину Давидовом“ (Мт.
21, 15)!
Али ви, који било да из неверја,
не само да не примате Исуса који
долази, већ се још и ругате, хулите
и гоните како веру, тако и верујуће
у њега, као збор неверника, који
посегнуше на Његов и на Лазарев
живот, било да сте заражени поквареношћу, злобом, похотом, или неким другим пороцима, као Јуда
покајањем; или принесите покајање и исправите се или бежите од
Њега и сакријте се! Јер уколико ми
се приближите и целивате га као
Јуда, тешко вама! Јер ће вам бити
као огањ, који недостојне сажиже.
Вољена моја браћо, какво је милосрђе Господа Исуса, такво је и
правосуђе Његово. Он се пројављује као кротак и милосрдан, али ће
се пројавити и као правичан, како
је предсказао и свети Пророк: „ево,
Цар твој иде к теби, праведан је и
спасава, кротак и јаше на магарцу,
и на магарету, младету магаричином“ (Зах. 9, 9). За оне који Га при-

мају као Симон, у миомиру врлина
као Марија, са страхопоштовањем
као народ, срећући Га у чистоти и
незлобивости, као деца – за ове је
дошао као кротак и спасавајући. За
оне, пак, који било да Га не примају, као збор безаконих, било Га недостојно примају, као среброљубиви
и страсни Јуда – изрећи ће веома
страшан и суров суд, да и само спомен на њега доводи у страх и трепет. Његова ће одлука бити тако
праведна, да ниједан човек неће
имати шта да одговори.
Уколико би земаљски цар желео
да посети твој дом и да ти учини
доброчинство, најпре би послао
гласника који би те обавестио и рекао ти: цар долази у твој дом, зато
се припреми да га дочекаш. Ти, пак,
занемаривши ово, видећи цара који ти долази, или затвориш врата
свога дома пред њим, одбијајући да
га примиш, или, премда и отвориш,
али цар, пошто уђе, не само да налази неуредан и несређен дом, већ
и из твојих уста слуша хулу и срамоћење. Какво би онда оправдање
могао да изнесеш, уколико би цар
пожелео да те казни? Небески Цар,
Господ неба и земље, жели да уђе у
твоју душу ради твога спасења, пројављује Своју милост према теби
кроз Цркву, која ти говори: након
шест дана биће Пасха, припреми се
да причешћем Светим Тајнама примиш Цара Славе. Ти, пак, будући,
безосећајан, или одбацујеш Тајне,
или се недостојно причешћујеш:
какав ћеш одговор дати на ту страшну пресуду, коју ће ти Бог доделити? Сетите се овога Страшнога
Суда, да би сте Му, уз неопходну
припрему, приступили у сакрушењу срца и одбацивањем непотребних оправдавања. Ево долази

