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ГЛЕДАЊЕ ЛИЦА ЉУБАВИ

Гледам и видим, Тебе Бога бесмртнога,
Гледам Те лицем к Лицу.

Гледам и видим, Оца и Сина и Светога Духа,
Видим Господа Свету Тројицу.

Гледам и видим, Једно Сунце Славе,
Које сија као кроз три главе.

Гледам Те смирено, јер Бог мира јеси,
Сам Себе откриваш мени,

И видим да сва страдања наша, и греси,
Прашина су пред Љубављу, Савршени.

Гледам Те очима срца, у Светоме Духу,
Показујеш ми се у светлосном руху,

Гледам Твој Престо Славе, у срцу моме,
Истовремено недостижни уму људскоме.

Гледам Ти Лице из присне близине,
Ти преда мном стојиш а ја пред Тобом,

Тајанственим начином сијаш из моје суштине,
Просветљујући дубине мог бића Собом.



Гледам Те  спознатог у неисказаном сједињењу,
И кушам сладост и радост Твог у мени раја,

Говориш ми духом у екстатичном умилењу:
Ево сам дошао на вечеру с тобом!

Буди веран и истинит сведок Мој - до краја.
Буди веран и истинит сведок Мој - до краја.



ОГАЊ БОЖИЈЕ 
ЉУБАВИ





ДУША У АДУ
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ДУША У АДУ

Сиђох сагрешењем до свог страшног ада,
Гледајући наличје ужаса самоће,
Исход неизбежни бесмисла живљења,
Пакао ми поста место избављења.

Чувствовах власт ђавола и смрти,
Душу ми порази непролазна туга,
Греси моји осудише, пре Страшнога Суда, 
У страху смртном, над безданом дрхтим.

У немоћи безизлаза свога, сетих се – Бога!
Боже мој! Боже мој! Зашто ме остави?
Милост просим... Милост Ти је име...
Боже Свемилости – ако хоћеш, избави ме.

                                        

  Велика Субота, 1986. г.
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СВЕТ БЕЗ БОГА

Ноћ, царство мрака, свуд је тама,
Заборав се шири земним шаром,
Злокобни дух обмане, лебди над водом,
А ја се надам да ћу изненадним даром,
Душом се уздићи над небеским сводом.

Нариче душа моја песму посмртну,
Над мртвацима многим закопаним,
У одајама њеним, дубоким и мрачним,
Опело душа служи над гробом љубави,
Празним, неопојаним, безбрачним.

О шта почини, красна душо моја!
Изневерила и заборавила Бога јеси,
Свету безбожном слична постаде,
Животом твојим нечасно владају,
Анђели смрти и сви светски греси.
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Ноћ, царство мрака, свуд је тама,
У свету без Бога и Човека, неутешно сама.
Зрачак наде изли сузе, и развеза грешне узе,
Суза за сузом – васкрсни лек покајни,
Бога Живог сведе, у област умних тајни.

Из мртвих устадох, у Земљу Живих пристадох!
Угледах свет ангелски, непојамно величајни,
Град небески царски, Сунцем Правде обасјани,
И себе распету на Крсту страдалне љубави,
Који ми откри Пут коме стремих, богосазнајни.
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ПЛАНЕТА СМРТИ

Самотна душа моја, Човека на земљи тражи,
Сви људи допали у власт демона,
Свезане држи их, прелестни у лажи.

О Творче ума! Зар речи смисла нигде нећу чути?
Док скамењено лице људско, пред Вечношћу ћути.
Нико истином не збори! Нити дела љубави твори!

О Творче срца! Да ли Те ико достојно воли?
Да ли и њих као мене, зло у костима боли?
Душа моја умире, у патњи свеопштој грца.

О Творче сила! Праведни гнев у мени гори!
Од сувишка срца, реч из њега проговори:
Има ли кога, да људима посведочи Бога?
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Творца Неба и Земље усрдно моли:
Животворна љубав, нек победи гордо нам знање,
И духовно умртвљених људи – непостојање.

Мрачна планета смрти, буде светло Царство Твоје!
И нека заувек свесилна вишња света воља,
Огњем спржи бесрамна, дела ђавоља.


