Беседе Светих отаца

Старац Клеопа

ДУША ПРЕД ПРЕСТОЛОМ ТВОРЦА

Браћо моја, да се подсетимо бесмртности душе. Да знате да смо на овој земљи странци и
путници. Чујте шта казе Псалтир: "Ништа је човек на земљи и странац као његови
родитељи!" Нисмо дошли да останемо овде, овде је све пролазно, нестално; изашли смо
рођењем и осванућемо смрћу. Свети и Богобојазљиви Јов каже овако: "Из утробе моје
мајке пао сам у јаму!" Чули сте? Толики му се учини зивот на земљи, након 400 година.
Јер, после битке,

Бог му подари још 140 година живота, после кушања толиким мукама и болестима; и
толико му се учини, да из утробе мајке скочи у раку. Као један скок учини му се живот.

Живот је сен и сан... Чујете ли циме нас упоредјује Дух Свети? "Човек је као трава,
његови дани су као цвет пољски; тако це цветати." И поново: "Његови дани као сен
пролазе." И поново: "Дани моји као сен прођоше а ја сам као трава увенуо." И поново
каже: "Угасили се као дим дани моји и кости моје осушише се". И опет: "Дани насиш
година су као мрежа паукова". Са мрежом пауковом пореде се наши дани. То јест, као
што је ништавна мрежа паукова, тако је ништаван и живот нас на земљи: ми смо само
сен, сан и крхки цветак на земљи!
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Бог каже Исаији - слушај пророцч, вичи и кажи пред народом: "Све тело човеково јесте
трава и сва слава човека је као цвет траве. Осуши се трава и цвет јој паде, али реч
Господа остаће у векове". Да се не ослањамо на овај живот, јер је сен и сан. Знате шта
остаје у векове? Душа. Тело постане земља. Јер, сахрањујемо а потом откопавамо мртве
и за мало времена од њих остаје само прах - након неког времена ни кости не остају; све
се претвара у ништа. То је прва заповест, јер "земља јеси и у земљу ћеш отићи". Али
душа не умире никада. Душа остаје у векове векова, јер је дух и не може умрети. Тако је
начинио Бог. Али да би сте знали шта се дешава са душом када човек умре, рећи ћу вам
који је пут душе након смрти, по Предању Православне Цркве.

Од смрти и до 40 дана након смрти, када се дешава појединачни суд душе и Бог
разрешава где да останемо, на добром или лошем, до коначног суда, то је време
пролазно, нестално време, за праведнике и за грешнике. Када човек умре и када преда
душу своју, у том моменту испред њега се појављује онолико ђавола колико је греха
чинио и онолико Анђела колико је добрих дела имао у животу. Тако каже Свети Јефрем
Сирин. А овде је велика битка. Јер све снаге боре се са ђаволима, да придобију душу,
пошто ђаволи говоре да је душа њихова јер је грешна, али анђели кажу да има више
добрих дела. И велика је борба, и зато се душа плаши да напусти тело. "Завеже јој се
језик" када све ово види. Она види пуно, али не може да искаже. Она би рекла: "Ево
колико ђавола је дошло!" Видео је у Старој Агапији отац Јевтимије, недељу дана уочи
смрти, како су се борили Анђели са ђаволима за душу, говорећи:

"Погледај како се боре! Анђели Господњи са златним крунама на глави и ударају ђаволе.
Гледај како беже!" Недељу дана уочи смрти прорекао је да ће умрети, јер би изабрани
човек од Бога, како говораше сестринство. Али не виде сви ову тајну да би је изрекли;
могу видети али не и исказати. Онда у смртном часу велики значај има и Анђео са
крштења. Када он дође, сви се одстрањују. Анђео кога смо примили на Светом Крштењу,
има велику снагу. Зато када се молите код куће, након завршетка молитава, да обавезно
чините неколико метанија и Анђелу кога сте примили на Крштењу и да говорите овако: "
Свети Анђеле, чувару мога живота, моли се Христу Богу, за мене грешног
(или грешну)!" Јер овај Анђео не само да нас сада чува, него нас он чува и после смрти.
Он путује са нама кроз митарства, до 40 дана и имамо га као заштитника од Богом даног
Крштења. Кад не би било њега, ђаво би чинио са нама све што жели. Чујете шта се каже
у Псалтиру: "Неће задремати онај што те чува". И поново каже: "Стаће Анђео Господњи
око оних што се плаше Њега и избавиће их".
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Јасно је да је Андјео онај што нас чува у садашњем животу и након смрти, до 40 дана.
Долази онај Андјео и каже: "Уклоните се, ђаволи! Ја познајем живот ове душе, од њеног
рођења до сада". И Анђео, долазећи, почиње да прича са душом овако: "Немој се
плашити, сестро душо!" Свети Григорије Ниски каже нам зашто је назива сестром. Јер и
Анђео и душа јесу разумна бића, самовласна, словесна и духовна, као што каже Свето
Јеванђеље: "И биће сви као Анђели Божији".

Ево твог тела! Припази душо, ово је твоје тело, то је твоја кућа у којој си становала. Са
овим си живела 20, 60, 80 година, колико је желео Господ да ти подари на земљи; јер у
Бога је живот а не у нас.

Анђео ће нам показати све што учинисмо и где га учинисмо Припази, душо! Када на
Страшноме Суду буде затрубила труба, за трен има да васкрсне ово тело, као што га
видиш, и бићеш са њим и отићи ћеш на Суд, како каже апостол Павле: "Сви ће стајати
пред Збором суда Исуса Христа, да прими свако по ономе што је чинио, добро или зло".
Анђео чувар има да

је поново подсети: "Ево, сестро душо, када си био мало дете, послала те мајка да
донесеш кофу воде или да донесеш зелениша из баште, или да дотераш гуске са паше,
или да урадиш неки послић у дворишту. Ето тако си мислила онда; тако си онда
разумела!" И почиње да је подсећа још из детињства какво је добро учинила у своме
телу и какво зло. "Ево овако си чинила, када си била први разред основне школе, онако у
другом, онако у трећем; ето тако си чинила!" Након изласка у свет, када си била девојка
или момак, када си се оженио или удала, ево то си чинила!" И подсећа је из детињства и
до смрти свакога дана и сваког часа шта уцини. Јер душа, након изласка из тела, памти
пуно. Она је као сунчани зраци. Не отежује је земља нити тело да би заборавила. Све ће
видети као у огледалу. То се дешава првога дана након смрти. Другог дана након смрти
дешавају се трепетније ствари. Другог дана након смрти душу Андјео Чувар води свуда
где је човек ишао током целог живота. Онда ће се десити оно што пише у Псалтиру:
"Засто се плашим у злом дану? Јер безакоње моје овладаће мноме!" Цела слика живота
човекова откриће се другог дана након смрти. Али ћеш рећи: "Оче, како може душа
човекова да прође за један дан онуда куда је човек ишао целог живота?" Душа обилази
свет за трен ока. Наша душа и Анђео Чувар иду брже него зрак муње, као што каже
писмо: "Трчаће, Господе, у журби и брже од зрака муње, душе праведника и вратиће се
Теби", читамо код пророка Језекиља и још на неким местима. Душа је мисаоно биће и не
стигнемо казати речи језиком а мислима смо обишли земљу пре изговора; ево, као кад
бих рекао сада: Пекинг, Њујорк, Москва, Букурешт, Сихастриа. Таквом брзином путује
душа када напустимо тело. И није никаква тешкоћа да обиђе другога дана са Анђелом
сва места на која је ишла током целог живота. Она ће само помислити и стићи ће тамо
где је помислила, јер путује брзином мисли. Показује јој тада Анђео где је учинила добро
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а где зло. И показује јој само истину. Ево овде си играла, овде си се опијала, овде си
блудничила са толиким женама или мушкарцима, овде си псовала, овде си пушила, овде
си побацила толико деце, овде си проклињала, овде си крала, овде си певала, овде си
се улењила, овде си се осветила некоме. Понизила си и проклињала, била си се. Ниси се
исповедила, ниси постила и недостојно си се причестила!" Показује јој и добра дела:
"Ево, душо, овде си ишла у цркву: овде си слушала реч Божију, овде си читала свете
књиге, овде си претрпела гнев са радошћу, овде си поучила некога, тамо си чинила
милостињу, оденула си нагог, овде си напојила зедног, примила си странца."

Показује јој све, све, и душа не може рећи ништа, јер јој показује само истину, јер Анђео
не може слагати. Показује јој добра и зла дела.

И чуди се душа и пита Анђела:

- Свети Андјеле, како ти знаш све ово?

- Како да не знам, када сам стално био уз тебе! Ти си јела, ја нисам, ти си спавала ја
нисам, ти си пила, ја не могу пити, ти си се одмарала, ја не могу. Ја нисам дух који може
јести, или пити или спавати. Ја сам бдио стално - као што каже у Псалтиру: "Неће
задремати онај што те чува". Јер да нисам био уз тебе, ђаволи би те бацили у пропаст,
заједно са твојим видљивим и невидљивим непријатељима. Ја сам те чувао и стално био
уз тебе и стално сам записивао ста мислиш. Јер познајем твоје мисли и шта говориш и
шта чиниш, добро или зло".

А трећег дана након смрти, душа ће видети нас. Видеће да плаче мајка, плаче сестра
или жена или муж. Тада она види да је оплакује родбина и бива јој жао. Али не носи
нашу бригу, она мисли онда само о себи и говори: "Они остају на земљи и покајаће се, јер
имају времена да чине добра дела. Али ја, камо одлазим? Ко ће мени тамо помоћи?"

Трећег дана придодаће се нашој души Анђели пратиоци, шест светлосних Анђела и са
оним од крштења, биће их седам, који са нама пролазе застрашујућа митарства. Чули сте
за ваздушна митарства?! Тада се врше службе за оне који желе милост од Бога и да их
сачува од мрачних духова из ваздуха.
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