Отац Урош Јованкин: СВЕШТЕНИКОВЕ ПРЕПОРУКЕ
уторак, 13 март 2018 22:11

Једноставни пастирски савети младим православцима
Савети свештеника, односно пастирски савети драгоцени су сваком верујућем
човеку, а посебно омладини која би да живи православним животом. Ово су
једноставне препоруке младим верницима којих би се они требало придржавати

Као и сваки очински савет или препорука, тако су и ови проистекли из дугог искуства
исповедања вере православне, а записао их је један свештеник

1) Буди добар син својим земаљским родитељима, па ћеш временом постати и добар син
Божји.

2) Пази на здравље свога тела и душе. Не сеци грану на којој седиш, да се не срушиш и
не озледиш. Запамти: Ожиљци увек остају! Ако и не боле, они тиште и пеку.

3) Труди се да стекнеш што више знања за свој животни позив. Упоредо ради и на свом
Богопознању. Свако је знање драгоцено и свак ије занат златан, само их треба
поштовати. Поштен рад је најбоља молитва Богу.

4) Не бери воће док је зелено и не посежи руком за забрањеним плодом. Све ће доћи у
своје време, кад је Бог одредио и људи уприличили. Нећеш закаснити ни за разоноду, ни
за љубав, ни за брак. Не буди нестрпљив, па се нећеш кајати.
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5) Твоја љубав, младићу и девојко, нека је чиста као и ваше намере да једног дана
постанете верни супрузи и добри родитељи. Чувајте се непромишљених поступака због
којих би доцније морали да црвените пред својом децом.

6) Сачувајте у младости срце чисто да би вам каснији живот био миран и спокојан, као
што је мирна површина добро заклоњеног планинског језера у којој се стално огледају
дубина и ширина неба.

7) Љуби чланове своје уже породице да би могао да волиш своје суседе и познанике,
људе из свога села или града и из своје покрајине. Тек када научиш да љубиш ближње
своје, односно људе са којима си у свакодневном дотицају, моћи ћеш да волиш и нешто
тако велико и свеобухватно као што је човечанство.

8) Буди веран Богу у „у маломе“, то јест: гледај да не нарушиш вољу Божију у наизглед
ситним и безначајним делима. Јер ако се навикнеш да грешиш у ситницама, нећеш пазити
ни на крупне ствари. Кај се за ситне преступе и моли помоћ Божију да би им се успешно
могао да супротставиш када поново паднеш у искушење.

9) У ситницама се, као у малим огледалима, показујемо какви смо. Твој живот је саткан
од ситних појединости, као што је мозаик слика начињена из безброј разнобојних
каменчића. Уколико је више добрих дела, сјајних каменова, твој живот ће бити светлији,
радосниј и и веселији. Ако код тебе преовлађују греси, дела таме, мозаик твога живота
биће мрачан, суморан и тужан.

Преузето са: https://www.bastabalkana.com/
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