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1. Ја сам Господ Бог твој и немој
имати других богова пред лицем Мојим.
Греси: безбожност, јереси, комунизам, магија, одласци код врачара и „исцелитеља",
астрологија (укључујући и читање хороскопа), учествовање у сектама, гордост, хвалисање, каријеризам, самоувереност,
самољубље.
2. Не чини себи идола, не поклањај
им се и не служи им.
Греси: идолопоклонство, призивање духова, веровање у кућне духове, гатање, угађање људима, среброљубље.
3. Не узимај узалуд имена Господа
Бога својега.
Греси: богохуљење, светогрђе, псовање, заклињање Богом, помињање Бога у узречици
(“О Боже!”), непоштовање обећања датог
Богу, спомињање ђавола, нечитање Светог
Писма свакодневно.
4. Шест дана ради и свршуј све послове своје. А седми је дан одмор Господу
Богу твојему.
Греси: пропуштање недељног богослужења, рад за време Црквеног празника, беспосличарење, недржање поста.
5. Поштуј оца свога и матер своју.
Греси: вређање родитеља, непоштовање
родитеља и њихово непомињање на молитвама, псовање свештенства и власти, непоштовање
старијих
и
учитеља,
непозивање свештеника да дођу када су
блиски људи на самрти.
6. Не убиј.
Греси: убиство, абортуси, гнев, псовање, туча,
мржња, увреде, злопамћење, раздражљивост.
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7. Не чини прељубе.
Греси: брачно неверство, секс пре брака, хомосексуалност, мастурбација, гледање порнографије.
8. Не кради.
Греси: лоповлук, крађа, превара, расипништво, тврдичлук.
9. Не сведочи лажно на ближњега
својега.
Греси: лажно сведочење, лаж, клевета,
сплетке, издаја, превара.
10. Не пожели ништа што је туђе.
Греси: завист, незадовољство својим положајем, гунђање.

Аутор текста је свештеномученик
о.Данил Сисојев, мисионар Руске Православне Цркве, пострадао за Христа
2009.године

Желимо свакоме ко чита да
прими Крштење, ново рођење
у Христу, и задобије спасење.
Пожурите, зато што можете закаснити. Након смрти више
нема покајања.
Ако имате још питања у вези са Православном вером, одговоре можете добити од:
Свештеник:
Телефон:

Молимо вас, не бацајте овај летак,
на њему је име Божије! Поклоните
га своме ближњем или оставите у
храму код вашег свештеника!
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Православни
мисионарски центар
“о. Данил Сисојев”

VE^NI
BOG vas
zove
k sebi
Свевишњи Господар света је
створио нас, људе, да бисмо
прослављали Његову силу и
лепоту и, сјединивши се са
Њим, постали вечна деца
Божија, налик на Њега
Самог. Међутим, на жалост,
наши прародитељи су одступили од Творца Који нас
љуби и ступили у савез са
сатаном. Од тог тренутка
људи се рађају нечисти и
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склони злу, а над нашим срцем влада ђаво.
Због тога су сви људи постали смртни по
телу, а након смрти одлазе у мрачну долину
пакла где се неуништиве душе налазе у безнадежном кошмару. И у овом тренутку је
наша душа смртно болесна. Ум не зна за
Истину и зато лута у мраку чинећи безбројне грешке. Воља је изопачена грехом и
са напором и ретко чини добра дела, док зло
чини са лакоћом. Осећања су изопачена и
уместо да љубимо добро и мрзимо зло, ми
напротив, волимо оно што нам наноси
штету а мрзимо оно што нам доноси добро.
Због тога читав наш живот нема смисла. Зар
има смисла живети за оно што неће прећи
границу смрти? Зар се породица, деца,
новац, слава, моћ - не завршавају гробом?
И како је могуће сматрати било шта што је
смртно за циљ живота бесмртне душе? Не,
само у Бесмртном Богу Који нас љуби може
свако од нас да нађе мир. Циљ нашег живота је- Сам Бог. Али како да се пробијемо
до Њега? Како да раскинемо ланце греха и
смрти, да бисмо Га сусрели изнад свих небеса?
Сам Бог је ушао у овај свет. Он се сажалио
на нас и послао нам Свог Вечног Сина и
Слово да нас спаси. Бог Слово је постао
Човек, истовремено остајући Бог. Исус
Христос, Син Божији, постао је Јединствени Посредник који нас сједињује са
Оцем Небеским. Он је добровољно на Себе
узео казну за наше грехе, тако да свако ко верује у Њега не умре већ да има живот вечни.
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Христос је по Својој људској природи умро
на Крсту и Својом Крвљу нас избавио од
греха, проклетства и вечне смрти. Он је
извео на слободу утамничене у паклу душе
које су Му поверовале. А у трећи дан, Син
Божији је оживео Своје Тело и започео процес свеопштег васкрсења. Сада смрт не царује заувек над хришћанима. Ми ћемо
такође изаћи живи из гробова да бисмо
вечно живели са нашим Оцем Небеским.
Христос је Својим ученицима (апостолима)
дао власт да људе ослобађају од греха и да
их исцељују. Затим се Господ Исус Христос
вазнео на небеса и на тај начин просекао и
нама пут на небо. Сада је наша Отаџбина
тамо где је Бог Отац наш. А такође ни овде
на Земљи нисмо остали напуштени. Христос нам је послао Духа Божијег Који је
створио Православну Цркву. У Њој људи
без обзира на националност, порекло или
језик задобијају опроштај грехова, уче се да
живе по вољи Божијој, свето и праведно. А
онима који су Божијом силом очистили
своје срце може бити дато и да виде Бога. У
хришћанима делује животворна сила Духа
Светог, која нас преображава тако да након
смрти наше душе не одлазе у пакао, већ се
подижу на небо, у изгубљени рај. Чак и
смртна тела праведника (мошти) изливају
потоке исцељења, јер у њима делује Божији
живот.
Највећа слава очекује хришћане на крају
света. Када Васељена остари од зла које у
њој чине људи, тада ће се по вољи Оца Свог
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Христос вратити на Земљу заједно са свима
Светима. Васељена обухваћена огњем Духа
Светога ће изгорети. А затим ће Бог створити нови свет, у коме више неће бити зла,
трулежности и смрти.
Син Божији ће оживети све људе без изузетка. Праведници ће сијати као сунце, јер
је у њима скривена она сила Божија која им
је дата у Православној Цркви, а грешници
ће бити црни као тама. Анђели ће на облацима понети хришћане у сусрет Христу и
ми ћемо заувек бити са Њим у Његовом бесмртном Царству, а грешници ће бити доведени на Суд. Тада ће Христос дати свакоме
по делима његовим. И грешници и сви они
који нису примили Христа биће бачени у
вечни огањ који не светли, где ће бити плач
и шкргут зуба.
Сада, док још није касно, Бог заповеда свим
људима, без обзира на националност да
принесу покајање пред Њим, да приме
Јединственог Спаситеља свих људи - Исуса
Христа и да уђу у Његову Јединствену Православну Цркву.
Како то учинити? Прво, треба прихватити
Православну веру свим срцем својим. Она
је у потпуности исправно изражена Духом
Светим у Символу Вере. Друго, треба се покајати за сва своја зла дела која су мрска
Бога.
Навешћемо кратак списак оних дела која под
претњом вечне осуде забрањује Свевишњи.
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