Својој.
Без вере у Исуса Христа се заиста није могуће спасити. Ко не
верује у Исуса Христа, тај неће
наследити Царство Небеско, тај
се неће у рају радовати са Анђелима, блаженствовати са светима. Почни, пак, да верујеш, па
ћеш и ти зачети спасење, и теби
ће постати могуће да будеш наследник Небеског Царства, и ти
ћеш проливати сузе радости због
тога што се можеш у рају радовати са Анђелима, блаженствовати
са светима. Онај који поверује и
крсти се, биће спасен, рекао је
Сам наш Спаситељ. Биће спасен,
односно наследиће Царство Небеско, радоваће се са Ангелима,
блаженствоваће са светима.
Зашто се смућујеш, због чега
си збуњен? Приђи ближе Спаситељевој икони, погледај на Његово свето лице и реци, реци само:
„Ја ћу се спасити од мојих грехова кроз Тебе, најслађи мој Исусе“. Реци само и у теби ће се већ
појавити сузе, којима се омивају
греси, и ти ћеш у радости ускликнути: верујем, Господе, помози
моме неверју.
Дакле, хришћани, верујте, од
све душе верујте да се ми спасавамо кроз Исуса Христа, да кроз
Њега наслеђујемо Небеско Царство, да ћемо за Њим ући у рај и
бити тамо, по Његовој љубави
према нама, и радовати са са Анђелима и блаженствовати са светима. Верујте овој благовести и
благовестите другима о њој!
Можда ће неко питати: где да
стекнем ову веру, ако је у мени
нема? Како да поверујем под све
душе, када не могу тако веровати
и шта да чиним када моја вера

тако често бива слаба.
Како је Пресвета Дјева Марија
поверовала да ће зачети и родити
Спаситеља? Благовешћу Архангела. Само што је чула ангелску
благовест, она је поверовала. И
ти, брате и сестро, имаш Анђела
благовесника, а то је Света Православна Црква.
Послушај благовест Свете Цркве о твоме спасењу и у теби ће
се родити вера и из дана у дан ће
расти, јачати. Ти и немаш веру
или је она слаба, управо због тога
што или не слушаш, или ретко
слушаш речи о твоме спасењу,
које благовести Света Црква или
можда још увек није дошло време
да се у твојој души зачне спасење.
Не престај, пак, да слушаш благовешће Свете Цркве и раније или
касније у теби ће се родити вера
и неизоставно ћеш се спасити. У
благовести Свете Цркве је увек
присутна и спасоносна сила, благодатна сила, али ову силу не може свако одмах усвојити.
Дакле, браћо и сестре, слушајмо шта нам благовести Света Црква и слушајући њену благовест и
ми ћемо чути о нашем спасењу и
ми ћемо поверовати у нашег Спаситеља и научићемо се спасењу и
спасићемо се, наследићемо Царство Небеско, радоваћемо се са
Анђелима, блаженствовати са
светима. Ми ћемо и овде, на земљи, имати много прилике да се
радујемо и веселимо.
Пажљиво слушајући данас
благовешћење Свете Цркве о Теби, Мати Божја, Мати нашег Спаситеља, ми се радујемо. Почуј
наше радовање. Арханђелски глас
теби кличе: радуј се благодатна,
Господ је с тобом. Амин.
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архимандрит Кирил (Павлов)
НА КРАЈУ БИ ПОБЕЂЕНА СМРТА
Нека умукне свако тело људско и век никада не може доћи сам по сенека стоји са страхом и трепетом, би.
и нека ништа приземно нека не поХристови непријатељи су се помишља у себи: Цар царева и Господар дали утицају духа злобе до те мере,
господара долази да буде заклан и да да је њихова јарост против Господа
се да за храну вернима… Исуса потпуно изашла из граница,
име Оца и Сина и Светога не само умереног и пристојног, већ
Духа!
и здравог разума уопште. Христос
Данас Света Црква помиње си- је умро на Крсту и био сахрањен.
лазак Господа Исуса Христа у ад и Чини се да им ништа више није биизвођење отуда душа свих староза- ло потребно, јер су постигли свој
ветних праведника који су били циљ? Али њихова се злоба ни тада
прожети вером у Месију Kоји има није успокојила, чак ни Умрломе
није дала мира, жалостећи Га, назида дође.
Данашњи дан, драга у Христу вајући Га пред Пилатом лажовом и
браћо и сестре, једном је постао дан обмањивачем, ради чега и гроб заодлучујуће и коначне борбе – борбе печаћују и постављају стражу.
Али ни гроб ни стража нису моне на живот, већ борбе на смрт између два царства – царства таме и гли да задрже Животодавца. Тада
зла и царства добра и светлости. Са- људска злоба прибегава подмићиватана, кога је Христос био посрамио њу – даје новац стражарима само да
у пустињи, у ове дане је успео да не би говорили истину и тиме одлураспали срца Спаситељевих непри- чујући не само да се наругају правјатеља најсилнијом злобом против ди уопште и нарочито ономе
Њега – до тога степена до кога чо- свештеноме, већ и да ступе у ди-
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ректну борбу са њиме. Куда ићи даље од овога: имати све доказе истинитости Христовог Васкрсења, а
опет свим силама се упирати да се
та истина не прочује по народу?!
Шта може бити гнусније од овог поступка?!
Али, док се људска злоба овако
изругивала над најузвишенијом
правдом и љубављу, у то исто време
Син Божји, Син Дјеве, коначно је
поразио нашег исконског непријатеља, ђавола, и сву његову тамну
силу. Лукави, чувши са крста вапај
Јединородног: Боже мој, Боже мој,
зашто си ме оставио? (уп. Мт. 27,
46), у свом безумном ослепљењу је
помислио: „Уколико би овај Исус
био Јединородни Оцу, Отац Га не би
оставио. Зато је сатана већ ликовао,
мислећи да ће он, ето, вечно присвојити себи на живот у адској преисподњи и душу Овог Праведника.
Али док он ликује у свом помрачењу и слепилу, адске тамнице се
одједном испуњавају светлошћу и
пред сатаном и свом тамном силом
појављује се Јединородни Син Божји, сједињен с људском душом. Сила вражја се избезумила видевши
Исуса Христа, и схватила своју грешку. Божанска љубав је на крају
тријумфовала над сатанском злобом. Сатана, видевши себе и сву
своју скупину везану, а видећи такође и заробљенике ада како бивају
извођени из тамнице у рајске обитељи, потресао се до ужаса. Од тада
је и само Исусово име постало
страшно за демоне, и знамење Часнога и Животворног Крста неподношљиво. Истина, духови злобе и
дан данас бораве у ваздушним просторима поднебесја и траже кога да
прождеру (уп. 1Петр. 5, 8), али више не као кнежеви, већ као разбој-

ници. Они могу да утичу само на
оне који им се добровољно предају.
Након што је однео победу над сатаном, Спаситељ тријумфално преводи
душе
старозаветних
праведника у рајске обитељи, а затим се и Његова душа враћа у тело,
које је лежало у гробу, оно оживљава и само бива одухотворено. На
крају је побеђена и смрт. Христос
Васкрсе! Мир Вам (Јн. 20, 19), кличе он Својим ученицима, јављајући
им се након васкрсења, и мир који
силази са неба и који превазилази
сваки ум, испуњава њихова срца радостотворним страхом. Окриљени
Божанским свепраштањем, страхопоштовањем и благодаћу, они након
овога са несхватљивом храброшћу
хитају са проповеђу о Распетоме, са
речима мира, љубави, правде, слободе, братства, ка народима и племенима која не знају за Бога, и
њихове речи које су се испрва овоме свету чиниле као безумље, временом су бивале са љубављу
примане од незнабожачких царева
и мудраца, па и читавих народа. Дакле, Победилац ада и смрти на крају се објављује као победилац греха
и сваког зла унешенога у свет кроз
ђавола, кроз грех првога човека.
Сећајући се данас силаска Спаситеља света у ад и извођења одатле
свих старозаветних праведника, па
и саме победе над адом, требамо,
драга браћо и сестре, да се радујемо, зато што сада смрти празнујемо
умртвљење, адово разорење, другога, вечног, живота почетак. Треба
увек да се радујемо у Господу, јер је
Господ наше уздање и наша нада и у
овом, временом животу и у Будућем
животу, по Његовом истинитом обећању: Ја сам с вама у све дане до
скончања света (Мт. 28, 20). Амин.

протојереј Родион Путјатин
БЛАГОВЕСТИТЕ ДАН ДАНУ СПАСЕЊЕ БОГА НАШЕГАА
а дан Благовести Пресве- по овој благовести, верујем од
те Богородице, ја, као свега срца да ћу се спасити кроз
пастир Цркве, у име Божје, вама, Исуса Христа, да ћу кроз њега нахришћанима, чедима Православ- следити Царство Небеско, да ћу
не Цркве, благовестим, да ћете се са њим ући у рај и радовати се са
спасити кроз Исуса Христа, да Анђелима, блаженствовати са
ћете наследити Небеско Царство, светима. Ти очигледно не схварадовати се у рају са Анђелима, таш, не разумеш која је сила веблаженствовати са светима. По- ре? Јер само што кажеш: верујем
слушајте пажљиво још и ову ба- од све душе, да ћу се спасити
говест Божју: сви ви ћете се кроз кроз Исуса Христа – тог тренутка
Исуса Христа неизоставно спаси- на тебе силази благодат Светог
ти, неизоставно наследити Цар- Духа и ти ћеш у себи осетити
ство Небеско, неизоставно се у промену, у твојој ће се души већ
рају радовати са Анђелима, бла- зачети твоје спасење. Ти ћеш тада
женствовати са светитељима. О, већ почети и да се владаш у склаја сам спреман да вам свакога да- ду са вером, ти ћеш почети и да
на, свакога часа потврђујем ову мислиш и да желиш и да осећаш
благовест.
онако како приличи онима који
Радује ли ти се срце, хришћа- се спасавају, онако како приличи
нине, при овој благовести? Или наследницима Небеског Царства,
још увек сумњаш и размишљају- како треба да се владају сви они
ћи у себи, говориш: како то може који се припремају да се у рају
бити? Како се ја слаби могу спа- радују са Анђелима, блаженствују
сити? Како ја грешни могу да на- са светима.
следим Царство Небеско? Како ја
Ти очигледно још увек не
нечисти, могу бити у рају и радо- знаш какву силу има вера? Превати се са Анђелима, блажен- света Дјева Марија до Архангелствовати са светима? Шта те ске благовести, не само да није
смућује, човече, шта те збуњује? могла да помисли да може да роИсус Христос ће те спасити Сво- ди Спаситеља, већ се није усудијом благодаћу. Исус Христос ће ла ни да пожели ово. Она је, како
те, по Својој љубави, начинити нам казује предање, за најузвинаследником Свог Небеског Цар- шеније блаженство сматрала за
ства. Исус Христос ће те по ми- себе да буде слушкиња ове Дјеве,
лости Својој увести у рај да се која је требала да роди Спаситерадујеш са Анђелима, да блаже- ља. Али, када Јој се јавио Арханствујеш са светима.
ђео и рекао да ће зачети и родити
Шта те смућује, човече Божји, Спаситеља, и када је она са вером
шта те збуњује? Одговори из све- прихватила ову благовест Анђела
га срца, како је некада Пресвета – истог тог тренутка, Дух Свети је
Дјева одговорила на благовест сишао на Њу, сила Вишњега Ју је
Анђела. Одоговори: нека ми буде осенила и Она је зачела у утроби
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