Беседа на Васкрс – други дан - 1966 год

Христос Воскресе!
Ваистину воскресе!
Ето, у четири речи сва судбина свих људи свих времена. У четири речи сва историја
рода људског. У четири речи твоја историја, и моја. У четири речи највећа револуција у
свима човечанским световима, највећа прекретница, највећа скретница, када је воз
људског живота, који је јурио шинама смрти, скренуо одједанпут ка бесмртности. Све се
изменило. Преврат невиђен! Шта се десило то са родом људским?
Васкрсењем својим Господ је из пакла извео род људски и узнео га у Рај. Господ је
из смрти ишчупао род људски и узнео га у бесмртност. Господ је из ништавила, из
невиђа васкрсао људско биће у Живот Вечни. Господ је отео човека од ђавола и дао га у
загрљај Богу. То је Ускрс. То је Васкрс. Највећа, заиста, револуција у свима световима.
Једина савршена и довршена револуција. Савршена и довршена, јер, њоме, шта се даје
човеку? Живот Вечни! Живот Вечни у који се улази кроз Истину Вечну, кроз Правду
Вечну, кроз Љубав Вечну, кроз Радост Вечну.
Ево дана који створи Господ! Тако се пева данас у једној дивној црквеној песми. А ко
је до данас стварао дане људске? Ко је то стварао дане живота твог и мог, свакога
човека, ко? Смрт! Смрт је створила твоје дане и моје дане и кроз грех, баца нас у
загрљај ђаволу! А ђаво нас баца у пакао. Ето ко је стварао дане рода људског и дане
живота људског. Грех! Смрт! Ђаво! Ето твораца наших дана! Ето црних сунаца у
страшној ноћи греха и смрти у којој је живео род људски до Господа Христа. Шта су
људи радили до Господа Христа? Дизали споменике! Коме? Смрти и ђаволу! Јер сваки
грех, то је споменик који човек диже ђаволу. И овај свет до доласка Господа Христа
претворио се у једно бескрајно игралиште, игралиште препуно лажних богова, препуно
споменика греха и смрти, препуно споменика ђаволу! А те споменике дизали људи,
људи, гресима својим. Пун свет идола! Пун свет лажних богова! Све њих стварао је
човек лажући себе грехом, сластима греховним. А уствари то човек и данас ради после
Васкрсења Господа Христа, када неће за Њим. Он и данас грехом својим диже
споменике ђаволу, ствара разне идоле, лажне богове, и клања им се! Колико се данас
људи клања лажним боговима? Колико је данас људи неосетљивих на Васкрслог
Господа? А људи, људи у лажима културе. Култура европска, идолиште! Страшно
идолиште! Пуно лажних богова! Пуно лажних философа! Лажних мудраца! Лажних
научника, лажних законика! Лажних царева и краљева! Лажних диктатора! Лажних
мучитеља, тирана. Све то без Христа и против Христа и друкчије не може бити. Друкчије
не може бити! Људи дижу споменике ђаволу. Људи живе стално међу лажним боговима,
када не верују у Васкрслог Господа Исуса.
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Овај свет без Господа Христа, шта је? Смртиште! Мртвачница! Огромна гробница и у
њој ставили човека, леш до леша, мртвац до мртваца, смрдљивац до смрдљивца. То је
свет без Господа Христа! А са Њим, са Спаситељем, овај свет постаје васкрсилиште,
постаје расадник бесмртности. Овај свет постаје миомирисно пролеће Вечности. То је
учинило Васкрсење Господа Христа. И ми Хришћани, шта смо, ко смо ми? Ми смо
мртваци који су изишли из гробова, васкрсли из гробова и живимо у овоме свету. Шта је
то Господ учинио са нама Васкрсењем Својим? Шта је то Господ дао роду људскоме
победивши нашег највећег непријатеља, смрт и ђавола и грех? Шта је дао Господ
Христос? Дао нам је Живот, Бесмртни Живот, Вечни Живот, коме смрт не може да
науди, коме ђаво не може да науди, коме никакав грех не може да науди. И Господ
свако људско биће претворио у бесмртника. Ми Хришћани у овоме свету живимо као
васкрсли мртваци. Шта је Свето Крштење којим ми поштујемо Христа? Свето Крштење
није ништа друго него, како учи Свето Еванђеље, то је погребење са Господом Христом
и васкрсење са Њим. И ми, кроз крштење погребавамо се у Господа Христа, како се
вели у дивним песмама: „Јуче се с тобом сахраних, погребох, а данас васкрсавам с
тобом“. Да, васкрсавам с Тобом, Господе! То је Хришћанин.
Хришћанин је човек који је саваскрсао са Господом Христом, и такав живи у овоме
свету: као мртвац који је изашао из гроба, савладао све смрти, и хода кроз овај свет као
бесмртник коме никаква смрт наудити не може. Не једна, него све смрти нека јуришају на
Христовог човека. Не могу му ништа! Бесмртник, јачи од свих смрти, он се чуди на сваку
смрт и сатире је силом Васкрслог Господа. „Ми“, вели Свети Апостол, „који у овоме свету
живимо, Христос устаде, Христос васкрсе и ми у новом животу ходимо“. То је наш
подвиг, хришћански подвиг у новоме животу. Каквом? Бесмртном животу.
Ти си Хришћанин. Долази жалост кроз овај свет, али знај, све је бесмртно што чиниш,
све иде у Вечни Живот с тобом. „ Ко је у Христу нова је твар“, вели Свети Апостол Павле,
нова је твар. Бити у Христу, вером си у Христу. Гле, ти си нови човек, човек од крштења,
човек од бесмртности. Гле, ти нови човек, ти васкрсли мртвац, ти имаш ново срце, нову
душу, бесмртно срце, бесмртну душу и бесмртну радост у Васкрсломе Господу. Гле, „све
старо прође и ново настаде“. Старо прође, прође стари смртни човек и настаде нови,
бесмртни човек у Христу. Прође смрад људског живота и настаде пролеће људског
живота, вечно пролеће. Прођоше старе мисли, стара осећања, смрт смрдљива, и
појавише се од Христа у човеку нова осећања, бесмртна и вечна, која миришу на Небо.
Ништа ново под сунцем осим једнога, осим Господа Христа! То је Једино Ново. И
људи који хоће да имају у себи то Ново, то Вечно Ново, ту Новину која никад не стари,
ето, имају у Господу Христу. Њу стичу само вером у Њега, вером у Васкрслог Господа
Исуса. Јер у овоме свету, браћо, ништа није вечно осим онога што не умире, осим онога
што је јаче од смрти, а то је Господ Христос и све што је од Њега и у Њему. То никада не
умире и то је Вечно Ново. Вечно Ново и за тебе и за мене и за сваког човека јер та
васкрсла Божанска сила коју Господ даје човеку, тај Вечни Живот, Вечна Правда, ето
вечних сила које никаква смрт сатрти не може, нити истерати из тебе, Христовог човека.
Да, у овоме свету само су Хришћани вечито нови, вечно млади, јер нема смрти у
њиховој души. Њих не може ништа да застари. У овом свету човек застари од греха,
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застари од смрти, док не умре сав се распадне у каљузи својој. А Христов човек је вечно
млад. Што дуже живи, све је млађи, јер таква је вечност коју Господ даје, таква је Вечна
Сила, Вечна Правда, Вечни Живот који Господ даје Својим следбеницима.
Ми данашњи људи живимо у свету такозваних револуција. Ми живимо у свету
преврата. Живимо у свету, како веле, највећих прекретница. Куда, куда прекретнице
данашње воде? У злочине, у убиства! Све су то лажне револуције! Све су то лажни
преврати, који не воде човека бесмртном животу и Вечном Животу, који не воде човека
правој истинској срећи! Све је то лаж! То је револуција палога у рају који је човека навео
на грех, ђавола! Револуције ђавола, то су револуције садашње. Шта ја говорим? Истину,
сву истину историје људске. Јер шта је урадио ђаво са Адамом и Евом? Он је навео њих
на своју ђавољу револуцију. У чему је та револуција? У чему је тај преврат који је ђаво
извршио у нашем људском животу? У чему је та страшна прекретница и та страшна
скретница, која је воз људског живота скренула са шина бесмртности у смрт, у амбис
смрти? Шта је ђаво урадио са људима? Он је људе преварио, он је људе одвратио од
Бога. То је та револуција ђавоља. Грех је убацио у њихову душу. А грех, шта је урадио са
њима? Он им је обећао: „Ако једете од овога рода забрањенога ви ћете постати
бесмртни, бићете као богови“. Појели наши прародитељи, и гле, сурвали се у амбис
смрти. Слагао их ђаво. Извршила се највећа револуција. Јадни наши прародитељи Адам
и Ева, мислили су да ће помоћу зла доћи до добра, да ће помоћу ђавола постати богови.
То је данашња револуција, да се хоће помоћу ђавола постати Бог! У томе је сав грех. У
томе је сва лаж свих револуција мимо Христа, мимо Васкрсења Господа Христа. Људи
хоће да постану богови помоћу ђавола! Каква лаж!
Али у тој лажи живи не само род људски до Христа, него и данас. Данас, данас то се
исто чини, то се исто ради. Људи хоће помоћу зла, помоћу злочина да зацаре на земљи
правду, (такозвану) велику правду за све људе. Погледајте, каква се правда зацарује по
Азији, Африци, Европи, Аустралији и Америци! Правда злочина, правда покоља. Ђавоља
сила! Ђаво опио умове људи, саблазнио их највећом саблазни и преварио највећом
преваром: преваром да се може постати добар помоћу зла, да се може постати добар
помоћу ђавола, да се може бити добар без Бога и против Бога.
А Господ дошао у овај свет да покаже и докаже, да само помоћу добрих средстава
може се постати добар, да се само помоћу Божијом може постати бог по благодати, да
само помоћу Бога човек може постати савршен у овоме свету, савршен у добру, савршен
у правди, савршен у истини, савршен у љубави. Без тога свет се гуши у злочину и
злочинима. Непрекидан злочин, то је историја рода људског. Непрекидан злочин, без
Христа и против Христа. Један дивни Светитељ, Симеон Нови Богослов рекао је: „Добро
које се не учини на добар начин, није добро“. То је Еванђелско учење, браћо. Добро се
може постићи само добрим начинима. До доброг се може доћи само помоћу Бога, а не
помоћу ђавола. Вечноме Животу, Вечној Истини, Вечној Правди може се стићи само
помоћу Бога, Господа Христа, не помоћу лажи ђаволских, помоћу ђавола.
У чему је разлика између свих тих револуција и револуције Господа Христа?
Васкрсење Његово! У чему? У томе што сва Европа учи, попут лажног папизма: „циљ
оправдава средства“. А Еванђеље Христово учи: не, циљ не оправдава средства, већ
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добар циљ тражи увек само добра средства, и добар се циљ може остварити само увек
помоћу добрих средстава. Ништа се добро у свету не може постићи помоћу лошег, већ
само помоћу доброг. Господ је Христос дошао у овај свет да људе спасе од греха, да
спасе грешнике од греха, а не да сатре и убије грешнике због греха.
А Европа, ево је, стално убија човека због греха. Европске теорије, луде и глупе, ево
врше покољ по Азији, по Африци, по целоме свету врше покоље, и хоће те лажне луде
теорије европске да помоћу зла остваре добро у овоме свету, да помоћу злочина остваре
срећу рода људског. А гле, све лаж до лажи, смрт до смрти! А пуно разних опијума:
култура, цивилизација, биоскопи, позоришта, кафане, барови, безочна уживања,
сладострасни призори, све изложба до изложбе ђавољих саблазни. И све оне врше
страшан покољ људских душа. Покољ људских душа почиње од Европе, највише од
Европе, и онда надаље шири се кроз све демонске светове.
А ми Хришћани, ми Хришћани од Крштења почињемо. То је једина сила, то је једино
ново, ту силу даје Господ Христос свакоме од нас. И ми, ми се одликујемо од свих других
људи тиме што верујемо у Васкрсење Господа Христа и у своје лично васкрсење. И ми,
ми данашњи Хришћани, у двадесетоме веку хришћани, иако кљакави и богаљи, ми
сведочимо једну истину са Светим Апостолима. Сведочанство, какво? Сведочимо
Васкрслог Господа! Васкрсао Господ, васкрсао је човек! То је наше сцедочанство. Ми
стално у овоме свету, сваки од нас као Хришћанин проповеда једно, сведочи једно:
Васкрслог Господа и васкрслог себе. И живи у овоме свету као васкрсли мртвац који је
победио смрт, победио је све смрти и данас и сутра и вавек. Киме? Васкрслим Господом
Исусом Христом.
Христос воскресе! Ваистину воскресе!
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