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ПРЕДГОВОР
Пред нама је ретка, необична књига песама. Необичан је и тајaнствен њен аутор, тајанствени су и подаци о њој. О књизи „Снова
спас над Россией“ знамо само да је њен аутор
инок Михаил, и да је, као што пише у њој,
издата у Русији 2014. године. Инок Михаил
може бити и псеудоним иза кога се сакрио
аутор, а можда је ове песме написао песник
са тим именом. Иначе, током средњег века
инок је био црквенословенски превод грчког
монах, да би у наше време у РПЦ означавао
особу која је постала монах добивши ново
име, али без давања три завета, особених за
монашки чин: завет безбраштва, нестицања
и послушности. Дакле, као код нас расофорни
монах.
У књизи су сабране песме које је инок писао дуго: од 1999. па све до 2014. године. Тематски се оне могу поделити у личне и црквено-родољубиве. У песмама личне исповести
инок Михаил пева о својој борби против греха, покајању, борби за стицање непрекидне,
Исусове молитве, борби против демонских
сила које га нападају. Још он пева и о свом
личном односу и љубави према Богу, Пресветој Богородици и Светој Русији. Посебну љубав инок показује према Св. Великомученику
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Цару Николају II и његовој мученичкој породици, и према његовој искупљујућој жртви,
која је залог обнове Свете Русије. Када пева
о Руском народу, држави и Цркви, инок пева
о мисији Русије, њене државе и Цркве, као
Трећем Риму, прибежишту и заштити православних хришћана, Руса и свих Словена, у
последња времена. С овим последњим у вези,
инок Михаил пева о посебној улози Рускога
Цара, као глави и заштитнику Трећег Рима.
По томе песме у овој збирци имају пророчки
карактер: на једној страни, оне се односе на
пророштва о томе да ће Бог Русији и читавом православљу у време антихриста дати
Руског и Свеправославног Цара, а на другој,
оне имају и откривењски карактер, јер објављују нешто што до сада није објављивано;
наиме, инок Михаил нам открива да ће долазећи Цар уједно бити и Патријарх. Нигде
до сада нисмо наишли на такво пророштво.
Богословски посматрано, оно је апсолутно
исправно и оствариво. Наиме, реч је о две
службе које припадају Господу Исусу Христу:
Он је Цар као Бог и Архијереј (Патријарх) као
Човек, и Он је те две Своје службе педагошки
разделио на много личности (на једног Цара
и на много Архијереја), да не би сва власт у
Цркви и Држави била сабрана у једној личности, и тако могло доћи до њене злоупотребе
(попут римског папе, који је против Божије
воље обе службе и власти себи приграбио).
У последња, међутим, ванредна и изузетно
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тешка времена, сасвим је разумљиво да се
две наведене Христове службе споје у једној личности, како би она имала апсолутну
власт, и тиме биле онемогућене саботаже и
опструкције.
Једном речју, дакле, у овој књизи инок
Михаил пева да ће Бог у последња, по њему –
у наша времена, дати Светој Русији – Трећем
Риму (Четвртога бити неће) и читавој Православној Цркви и свим православним хришћанима спас од власти антихриста, управо кроз
личност долазећег Цара-Патријарха. Ову благу вест инок објављује са пламеном вером,
огњеном љубављу и ватреном надом: пламеном вером у Бога и старање Божије о Цркви
и Свом стаду, огњеном љубављу према Богу,
Отачаству и Цару, ватреном надом у испуњење речи Божијих обећања.
Крајем прошле, 2017. године, о. Рафаил
(Берестов) је објавио да он са својом братијом
зна долазећег Цара, и да је он богослов, поета
и пророк. На основу његовог сведочанства и
на основу стихова инока Михаила, ми верујемо да је долазећи Цар-Патријарх Свете Русије
и Православне Цркве управо инок Михаил.
Ми не тражимо да поверујете нашој вери, али
молимо да се, под условом да је наша вера
истинита, молите Богу да се пророчанства
испевана у стиховима инока Михаила што
пре испуне. И још просимо од вас да се молите
за здравље инока Михаила, да Свемоћни Бог
скрши стреле које лукави одапиње на њега.
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Додајмо да је стихове на србски изузетно
богонадахнуто превео и препевао прот. Лукијан А., и тиме помогао да се ова блага вест
о доласку Руског и Свеправославног Цара-Патријарха објави и нама Србима. Нека тако
буде! Амин! Боже дај!
Царь-Патриарх грядет!
Воистину Царь-Патриарх грядет!
Ман. Голубац
Сабор Руских Новомученика,
21. 01. 2018.

Архим. др Никодим
(Богосављевић)
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Саборна Свето
- руска молитва

Господе Исусе Христе
молитвама Богородице
Помилуј и спаси
Свету Русију

Хвала Ти, Исусе,
Христе и Господе,
зато што Ти смири
моју горду душу,
допусти демонски
жалац ми у телу,
рад муке да стекнем
ја молитву смелу.

Да се више, Боже,
ја у тебе надам,
у моћну Ти помоћ
кад патим и страдам.
Христос јесте сада,
и увек и свагда,
угаони Камен
а и Светлост свету,
Витлејемска звезда
што над светом сија,
Њему химне сричем,
прослављам Га и ја.
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Љубави Божанске,
Свете, вечни пламен,
Цар над царевима
Вечно Божје Слово,
Који светом влада
са престола свога,
у Њему имамо
свог Цара и Бога.
7.12.2017.год.

Колико пута ми се
поколеба вера,
непријатељ бије
по греху Адама,
пришла и похлепно
смрт ме љута чека,
да ми отме душу
из срушеног храма.

Узалуд ти чекаш
оно што остаде,
о вештице стара,
крај ту неће бити,
у духовној борби
к’о прах ће нестати
сва делатност врага,
у Богу ми снага.
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Свепобедни мач је
молитва Исусу,
Христос је васкрс’о
смрт сатро и врага,
у Његовој руци
државе ми душа,
Спас и Освећење,
и Слава и Снага.
7.12.2017.год.

Како може бити
да сам ја жив сада,
ка дубини срца
одапете стреле,
рукама злобника
одапете што су,
испитују веру
а и њену меру.

Против злобних бој се
сад опаки бије,
из рана крв тече,
духовни бој сада,
Надежда и мудрост,
и вера и љубав,
непролазна с Христом
вредност Вишњег Града.
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Надежда и вера,
и љубав, лекари,
Христос ми Спаситељ
мера вере моје,
смирено ми срце
моли се у ноћи,
с трновитим венцем
Господ ће помоћи.
Православна вера
Тврђава Истине
и Радионица
спасења је она,
Ковница блаженства,
радости и мира,
Заштита од сваког
сатаниног пира.
О, Христос Васкрсе,
и радост донесе,
ко је год са Христом
он вечито живи,
молитвеним мачем
сече стреле врага,
у Премилом Христу
његова је снага.
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Ја у Христу, Христос
у мени пребива,
и Христос је са мном
и вечно ће бити,
у победном венцу
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Православне вере,
од које злобници
морају се скрити.
24.11.2017.год.
Света Србија
Србија је Света
к’о што је и била,
чим све силе ада
против Срба стају,
ради Православља
које је просвети,
Србија путоказ
ка Беломе Рају.

Изабрана Светим
Савом она била,
за удео у ком
благовести шири,
сестра свих Словена,
садружница њина,
од молитве њене
повлачи се тмина.
Косовско бојиште
у Србији било,
ту од Агарјана
Европа се брани,
сва је србска војска
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остала у крви,
а и Агарене
Србин тада смрви.

Јеванђелски челик
Србија постала,
кад је против хорди
агарјанских стала.
О, Србијо Света,
Господ је са тобом,
ти стојиш за праву
веру као стена,
за њу од давнина
ти крв лила своју,
у миру ил’ љутом
и опаком боју.

Ти Христову љубав
негујеш у себи,
у срцу сад твоме
та љубав виори,
о, Србијо Света,
услиши ми гласе,
за тебе се молим
да те Господ спасе.
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У молитви за те
и ја живот стичем,
примајућ’ у срце
дух светиња твојих,
Србија је Света
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као и Русија,
Рус и Србин Своме
Спаситељу поји.

Душу своју ја ћу
да с вашом сјединим,
духовно рађани
ви сте били тада,
кад сте распињани,
на Крстове бројне,
са сестром Русијом
у Богу вам нада.
И Христове сестре
ви сте, земље драге,
православне, честне,
земне, а небесне.
О, Србијо Света,
к’о светла си зора,
помол’ се за руског
долазећег Цара,
православној вери
од западне брана,
Бог о Православним
брине из свог стана.
Моли се и веруј,
Руски Цар нам иде,
Света је Србија
за Рускога Цара,
молитва Исусу
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у срцима буја,
жели с моћним Царем
појат’ Алилуја.
Набрекле су вене
у Србаља сада,
Срб се за бој спрема,
са колена диже,
О, Света Србијо,
ти чуј глас небеса,
буди сваког трена
своме Богу ближе.

Цар царева, Христос,
васкрсе у слави,
Његов покров тебе
од зла ће да чува,
победу над врагом
Крст Господњи даје,
ко се Крстом крсти,
Господ уз њег стаје.
Србија је Света
ко што је и била,
чим све силе ада
против Срба стају,
ради Православља
које је просвети,
Србија путоказ
ка Беломе Рају.
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25.новембра 2017.год.
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Сад сијају светом
Православни Крсти,
и лукави дани
мира им не дају,
јер време је сада
тмине антихриста,
против Православља
нечастиви стају.
Дошло време читат’
Свето „Откровење“,
у дому, на скупу,
и у манастиру,
Цар, мирјанин а и
свештеник и монах,
да би знао против
стати злобном пиру.

Читај душо свето
„Откровење“ сада,
Апостола кога
Мили Господ љуби,
и Бог ће ти послат’
дар да схватиш речи,
тајну битисања
која смутњу лечи.
О, пази на речи
светог „Откровења“,
и у срце тајну

17

Инок Михаил

Божију усади,
Син Божији јесте
Агнец искупљења,
собом грех искупи
и спасење гради.
Стичи душо моја
наду и трпљење,
научи да пазиш
на поступке своје,
имај присећање
на кончину своју,
разумно ти биће
Милом Спасу поје.

Ако се ти душо
не устрашиш мрака,
кад се из сна будиш
Крст свој не оставиш,
бесцен даре теби
Господ ће да даје,
воду живу пићеш
кад уз тебе стаје.
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Душо, освести се,
клони искушења,
јер Христос Васкрсе,
Исус увек с тобом,
благослове теби
Господ ће да даје,
укрепити тебе
Он ће самим Собом.
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Душо, добро пази,
ето све се сврши,
и Небеска светлост
сву земљу озари,
све тајно пред свима
откривено бива,
од Божијег Суда
ко ће да се скрива.

Тад власт безакоња
поништена биће,
ускликнуће верни:
„о, Господе приди,“
при Другом доласку
земнородним суди,
да те ко Судију
силног сав свет види.
Све који победе
греха искушења,
Господ помилује,
у Царство уводи,
а победитеља,
„Откровење“ збори,
сином ће га звати,
из смрти изводи.

Сад сијају јарко
Православља Крсти,
и лукави дани
мира им не дају,
јер време је сада
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тмине антихриста,
против Православља
нечастиви стају.
28.7.1999.г.
8.3.2000.г.

Услиши Господе
сад молитву моју,
помилуј, Господе,
руске земље сада,
да Свету Русију
Православну браним,
благослови мене,
у Теби ми нада.
О, Русијо – Мати,
Отаџбино моја,
старо завештање
Ти си Мати, нама,
Jедина си наша
домовина сада,
и најближа си нам,
кад у души тама.
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Света Руска Земљо,
ти си нас узрасла,
медицинском сестром
зовем те, не гледај,
многима си, Мати,
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кормиларка била,
Божији дар нама,
о, Русијо мила.

Продати те нико
не сме, нити може,
ко дар Божји прода
није руског рода.
Чиме иноверним
угодила ниси,
гостољубива си
руска земљо била,
а коме си шчедро
ти дала кормила,
парчају, продају,
тебе, Мати мила.

О, моја богата,
а и бедна земљо,
велики су твоји
ресурси сад близу,
како да се деси
да нам сви требају,
и глад у дом крочи,
невоље у низу.

О, мој народ срећан
и несрећан што је,
несрећан због тога
јер је предан био,
крв пролив’о, страд’о,
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у жалости живи,
Бога се сећао
свом Господу мио.

Права жртва није
узалудна била,
а Твоја је кротост
голубје простоте,
наступиће дани
велики, прекрасни,
да моћна Русија
будеш - о, дивоте.

Задрхтаће врло
преисподње недра,
устрашени биће
злочестиви врази,
са Христовим Крстом
и Господњом силом,
побећиће од ње
свак ко јој на стази.
У Светој Русији
устаће хероји,
да Русија Света
никог се не боји.
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Поврати, Русијо,
владалачки венац,
и као пре стани,
грозним злобницима,
са молитвом силом,
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вером праотаца,
вером Православном,
витеза, светаца.

Услиши Русијо
зов наш громогласни,
жива душа твоја
и дух несломиви,
и побуњенике
пробуди ти сада,
да Русија земља
престане да страда.
И нека се боре
против сила ада,
нека побеђују,
о, Русијо, здраво,
нек је Господ с Тобом
ко ће против стати,
кад је Господ с тобом
и Његова Мати.
Услиши Господе
моје к Теби молбе,
помилуј Господе
Ти Русију Твоју,
и даруј ми силу
за њу да бој бијем,
и за веру праву
и крв своју лијем.
31. 7. 1999.
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Мање странци Тебе
Мати, Светом звали,
и епитет, „света“,
нису радо дали.
Далеко си њима
ти, Русијо била
и красота твоја
од њих се и скрила.
Схватио сам зашто
Светом тебе звали,
у старини „светом“
поданици знали.
Због чега у тешке
часове испита,
кад се вера кали
а невера срами,
народ руски поја
смрти се не боја,
и као кипарис
непобедан стоја.

24

Страдања се Руси
не боје, не плаше,
на бранику вере
животе ће дати,
и нације своје,
земље светих људи,
и витеза славних,
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светих, православних.
А због тога Руси
отаџбино блага,
неустрашиви су
у љутоме боју,
због тога што они
више од живота
љубе Руску Земљу,
Отаџбину своју.

Људи Руске земље
умирит’ се могу,
када са трепетном
молитвом се баве,

и једино да сви
јединствени буду,
биће врло силни,
злобни стат’ у чуду.

Када Руси у бој
против злобних крећу,
изићи ће тада
као победници,
мач им у рукама
молитва у души,
с њима је Бог који
силу ада руши.
Сва је сакупљена
врло моћна сила,
и постају блиски
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једни са другима,
и стали су чврсто
и непобедиво,
сви пукови руски
колико их има.

Да зли непријатељ
успевао не би,
о, Русијо Света,
јединствена бивај,
њихову ћеш силу
сатирати тада,
крепиће те Господ
из Небеског Града.

Када се Русија
уједини цела,
биће спремна за рат
Русија нам смела.
Непријатељи ће
ужаснути бити,
уплашени моћи
рускијех пукова,
не могу носити
на рамену главу,
ни поднети руску
победничку славу.

26

Њихови редови
смућени у страху,
ко лишће дрвећа
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упашће у раку.

Тада ће се борба
закувати љута,
к’о шакали када
завију у ноћи,
председници руску
земљу су продали,
али више тако
никад неће моћи.

Христу припаднимо
молећи се сада,
да Свету Русију
помилује своју,
даруј јој силу
да Тебе прослави,
укрепљена буде
у миру ил’ боју.
Ја сад чувам ево
и у иностранству,
честицу Русије
у срцу свом радо,
јер душа је моја
у Русији сада,
делатност и мисли,
утехо и надо.

И у иностранству,
страној земљи за ме,
ја се у Русију
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моју силно надам,
нису те узалуд
свети старци звали,
и свето ти име
у радости дали.
31.7.1999. год.

Помол’те се за ме
братијо и сестре,
да ме Бог сачува,
далеко не бива,
покајан да би се
смирено молио,
и да лице своје
Господ ми не скрива.
Молитву узнесох
и опростих свима,
љубав према мени
мили Господ има.
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Да ми се испуни
оно што је главно,
и да моја не би
погинула душа,
вера Православна
у срцу ми живи,
препуна љубави,
Богу да се диви.
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Да ме Бог пре боја
окрепи, оснажи,
да ја будем крепак
да ме благослови,
да у непрестаној
молитви пребивам,
грешни инок Христов
Михаил ти слови.
4.04.1999. год.

Ја сам Рус и руска
родила ме мати,
и у Православној
цркви крштен био,
ја верујем светим
оцима шта зборе,
мој руски дух Христов,
и Христу је мио.
Сви што смо рођени
у Русији земљи,
Православна црква
крстила нас мати,
пробуд’те се из сна
устаните, Руси,
треба на бранику
вере своје стати.
Велика и славна
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земља нам Русија,
велики и славан
род је Христијана,
ко ће против стати
слави му и сили,
кад је Господ с нама
повлачи се тама.

За нас на Крст Он сам
себе је уздиг’о,
наш Спаситељ Господ,
Исус Христос Мили,
по Очевој вољи
трећи дан васкрсе,
на небо узнесе
у слави и сили.
У Светој Русији
мрзитељи исти,
који Те распели
бесновали они,
Твој Крст а и твоја
страданија Спасе,
Света је Русија
дигла Крст Твој на се.
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Страданијем за Крст
венац славе стекла,
славу задобила
јер на правди страда,
у жетвама Божјим,
од некрста Русе,
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вукови гонише
правоверна стада.

О, Света Русијо,
по крсноме путу,
све си подносила
и до краја дође,
узлазећи на Крст
омиј грехе своје,
о, Христос воскресе,
нек ти усне поје.

И ти с Њим васкрсни,
јер Господа љубиш,
и наду у Бога
никада не губиш.
Божијом светлошћу
разгони се тама,
и Света Русуја
опет се подиже,
узалуд се стара
злобна змија ст ара
да Света Русија
увек буде сама.
Христова се љубав
на тмину не пружа,
где је трње духа
већ духовна ружа.
7.09.1999.год.
23.12.1999.год.
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О, Боже, шта се то,
сад са земљом твори,
и шта се то збива
међ’ људима сада,
све у злобну тмину
повијено бива,
у великој муци
православна стада.
Безакоње сада
царује на земљи,
људи душе своје
продају и губе,
оне што са вером
у Господу живе,
не могу их схватит’
да Бога не љубе.
Време страданија
све брже и брже,
ускоро збивања
к’о поток ће тећи,
у животу многих
и обичних људи,
разврат од врлине
милији и већи.
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Безумна власт сад се
златноме телету
поклонила, да му
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сад под копитама,
свуда се улегли
пороци и страсти,
покриваће многа
срца адска тама.

Када је рађање
без јаука било,
када пропадају
и земља и људи,
лажни се владари
рву око трона,
сатана у њима
злобну гордост буди.
Архипастирима
затварају уста,
за њих су сковали
златан ланац носе,
да до срца њине
не допиру речи,
робовањем својим
они се поносе.
Уз кимвале они
мед сисају само,
како ли ће бити
када дођу тамо.

Још није почетак
краја који лети,
Црква Божја чврсто

33

Инок Михаил

на бранику стоји,
Божијом милошћу
а и вољом Творца,
а Русија спава
ужас је и страва.

Још пропала није
пробудит’ је треба,
устани нам Света
Русијо и Мати,
покај се, не касни
и Христа призови,
да те непомјаник
у мреже не лови.

Када чврсто станеш
на бранику вере,
Православне своје,
побећ’ ће злотвори,
неће више смети
против тебе стати,
о, Русијо Света
наша Мила Мати.
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Знам да ће ускоро
зора да заруди,
и Крст ће твој тада
јарко да заблиста,
и Бог ће подићи
нама доброг цара,
светом ће забрујат
благовести Христа.

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

Божијом светлошћу
сва Русијска тама
побећи далеко,
светлост ће да блиста,
Света ће Русија
као нова бити,
побећи ће тама
од љубави Христа.
7.09.1999.год.
23.12.1999.год.

Опет бесни а и
и грми и хучи,
над тобом, о, моја
родна земљо сада,
ради тебе плаче
из бреза сок лије,
рад’ пада топола,
тужна бива тада.

Облаци су опет
згуснути у тмину,
над тобом премила
о, Русијо моја,
ради тебе плаче,
јутро росу лије,
и роје се сузе
попут кишног роја.
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Врази ти зло желе,
о, Русијо моја,
никада те, Мати,
разумет’ не могу,
зашто се ти светом
зовеш, моја мати,
не знају нит’ икад
они могу знати.

Кад смрт теби они
не би пожелели,
непријатељ никад
нормалан не бива,
ти никада ниси
пред њим клекнут’ хтела,
ниси мртва, ти си
за нас вечно жива.
Након што си прошла
пут жалостан, мучан,
спознала си ко је
теби веран, Мати,
ко неће посрнут
у сред искушења,
неће се предати,
ко кипарис стати.

36

Неће одустати
у муци и јаду,
и ти ћеш спознати
ко је веран Теби,
необичан биће
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злобницима тада,
за рођену земљу
спреман да пострада.
Докле си Ти била
замотана тмином,
али ми је топло
рад’ у срцу наде,
и Покров Пресвете
над тобом је сада,
молитва у цркви
још нам не престаде.

Ја верујем чврсто
у Русију Свету,
ко зора ће она
свету да заблиста,
Јеванђелска светлост
од ње ће да зрачи,
светом правдом, добром,
и љубављу Христа.
Опет бесни а и
и грми и хучи,
над тобом, о, моја
родна земљо сада,
ради тебе плаче
из бреза сок лије,
и рад свој’ топола,
тужна бива тада.
12.10.1999.год.
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Некад се од вреве
увече уклони,
Богу се помоли,
у тишини ноћи,
и дух покајања
у мени се јави,
много, много пута,
Бог ће ми помоћи.
И грехе спомену
у последње часе,
молих се Господу
да ми чује гласе.

До самога јутра
душа сузе лије,
јер скраму од греха
жели да омије.

Иду дани смутни,
сујета се јавља,
против ње ста душа
која се пробуди,
ноћу је дочека
и не да јој прићи,
пробуђена душа
жели да јој суди.
38

Од сујетног света
поново се склони’,
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понекад увече,
Богу се помоли’,
у тишини ноћи,
поново му клица,
и молитве топле
у радости срица.

Поново се молим
за грехове своје,
покајана душа
моме Богу поје,
до самога јутра
душа сузе лије,
јер скраму од греха
жели да омије.

Мољеније моје,
о, мој Спасе Мили,
услиши и прими,
Теби појем сада,
дај ми моћи да ја
Твојим путем ходим,
по крсноме путу
врлину да родим.
28.08.2003.год.

Благослови мене,
Господе Премили,
ништа сам без Тебе,
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Тобом радост крочи,
здрава душа моја,
освећена бива,
када је са Тобом
душа ми је жива.
Када непрестано
мољеније сриче,
спасиће се душа
кад Господу кличе,
оживотвор’ће се
молитвена душа,
која вољу Спаса
поштује и слуша.
3.08.2000.год.
10.09.2000.год.

Претходни дан био
без икаквог труда,
леношћу је била
опхрвана душа,
и заборавила
на вечности путе,
ка смрти све ближе
јер Бога не слуша.
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3.08.2000.год.
10.09.2000.год.
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О, Русијо, за Те’
ја ћу молит’ Бога,
и веру и земљу
твоју љубим силно,
чувам је у срцу
и у души сада,
за Тебе Тосподу
појем преумилно.
Положићу душу
за Те, Мати моја,
и за Бога свога,
дати душу своју,
зато му вапијем
из све душе, гласа,
јер веома љубим
Господа и Спаса.

Једина нит Богом
откривена бива,
веза с историјом
жезал је времена,
шта је се већ збило
и шта ће нам бити,
од Бога зависи
не може се скрити.
Русија ће сложно
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прославити цара,
свог светога цара,
милог господара.

Покајањем својим
искупиће она,
обећање које
дала своме цару,
и над њом ће златна
искра да се јави,
Јеванђелска светлост
њу ће да прослави.
Од сна ће устати
руски народ тада,
и за молитву ће
отворити срца,
и на царство, доброг,
да призове цара,
по вољи свог Творца
што с’ о нама стара.

Цар ће управљати
мудро, моћном руком,
Духом Светим вођен,
свој народ да води,
ко рођени отац
народу ће бити,
мрзитељи рода
од њег ће се скрити.
42

У дан долазећих
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последњих времена,
која ће страхотна
врло грозна бити,
када сав свет у злу
почне да се ваља,
цар руски ће доћи
не може се скрити.

Многе упутити
о Васкрслом Христу,
и да у врлини
сви проводе дане,
цар ће Божјом силом
укрепљиван бити,
мрзитељи Божји
побећи и скрити.
Са свег света лажју,
обманом и злобом,
руски ће пукови
у рату да буду,
а свет многобожни
у чуду ће бити,
од моћнога цара
не може се скрити.

Ужасна ће сеча
бити у то време,
у њој ће преживет’
војник Христов само,
а ко се не боји
за Христа умрети,
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крстоносан биће,
он ће пасти тамо.

Русу, ти се моли,
злобника не боји,
чврсто стој за Христа
до краја свог жића,
испуни дуг, венац
добићеш од њега,
над царима Цара
и Господа Свега.
Нико ти не може
тај венац узети,
бићеш присједињен
богоносној чети.
И у час Русијској
победи ће хвалу,
„исполае“ теби
из све душе поје,
нова ће Софија
осветит куполе,
верни ће у њо’зи
радосни да стоје.
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О, Русијо, ти си,
промишљањем Творца,
част високу стекла,
Господ ти је даје,
да сачуваш веру
светих праотаца,

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

и у вечност уђеш,
Бог уз Тебе стаје.

За Свету Русију
Бога молим сада,
Православну веру
ја волим и љубим,
чувам је у срцу,
са њом ћу умрети,
васкрснут’ и живет’
и наду не губим.
22-23.07.2000. год.

Срушени храм, ево,
поново се диже,
опет Храм васкрсе
у пређашњој слави,
и венац Русије
над Москвом се јавља,
у новоме храму
Господ се прославља.
Прослављени у њој
Руски Светитељи,
с њима православни
руски цар је сада,
помазаник Божји,
руске земље хвала,
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врховни поглавар,
добри пастир стада.

С њим се породила
добра нада сада,
над Русијом Крст се
Милог Спаса блиста,
православних васкрс
неизбежан бива,
пророци прорекли
верне слуге Христа.

На подвиг приправна,
и готова бивај,
О, Русијо Света,
противу зла стани,
и преграда бивај
против сила мрака,
увек бивај само
на Божијој страни.
У Тебе не може
другог Крста бити,
да Христу предана
останеш и стојиш,
све до смрти своје
до своје кончине,
Господу Премилом
дивне химне појиш.

46

Знај, безаконије
обманом се храни,
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„Син погибли“ расте
и злом кормилари,
и свет ће покрити
греха источење,
и рве се за власт,
умно помрачење,

Смртни ад се спрема
да Свету Русију,
погуби, да о њој
ни помена нема,
кроза све векове
да јој поглед бледи,
све огреховљено
нестаје и леди.

Узалуд се стара
пророковат’ гавран,
о злу да прориче,
на узбуну јавља,
и смртни ад испит
да да жели, хоће,
ево, већ се спрема
васкрс Православља.

Света се Русија
кроз векове крепи,
молитвом и вером
свети’ јој отаца,
задобила силу
против сила ада,
Причешћем и Крстом
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штити да не страда.

Отачка ће вера
сачувана бити,
ујединиће се
сви Словени тада,
руски Цар ће сабрат
и руска столица,
под власт свету своју
православна стада.
А за Православље,
Отечество, Веру,
Света ће Русија
синове сабрати,
са надом у Христа
победу ће стећи,
нико од Ње тада
неће бити већи.

Саборно ће устат’
на злобнике своје,
који против Свете
Русије тад стоје.
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Света ће Русија
победити тада,
десница Божија,
Свемогућег Творца,
немој се плашити,
твој злобник се боји
Тебе, Крсног венца,

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

и у страху стоји.

Јер Бог Православних
к подвигу припрема,
над Русијом Божја
зарудила зора,
и Десницом Својом
Бог Цара подиже
трон му установи,
на престо га диже.

Као што у „Првој
књизи Царства“, Господ
венчава за царство
Державнога Цара,
нико страни о том
не може да сазна,
тајна света и зла,
о, предивног дара.
Чим се Цар помаза
и Дух свети сиђе,
он цар Православни
постаће у трену,
и Русија Света
укрепљена бива,
сваки злобник од њег’
почеће да с’ скрива.
Многи сте за цара
долазећег чули,
но његово име
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нужно тајно бити,
да га силе мрака
не би сад пратиле,
не би га убиле,
зато мора скрити.

Много би вам више
ја открити мого,
о цару који се
припрема да дође,
ал’ ми мудрост Божја
да ћутим, нареди,
док време припреме
и ћутања прође.
Ова ће се тајна
веома чувати,
биће сакривена
молчанијем уста,
и срце трезвено
да Господу поје,
у вери и нади,
да свак’ добро ради.
11.09.2000.год.
15.10.2000.год.
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Отечество моје
свештена обитељ,
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Небески град, Свети
Јерусалим бива,
где је на престолу
Бог Христос Спаситељ,
а кога ја желим
љубав за њег’ жива.
Свет што у злу лежи
ја ћу одбацити,
законе његове
признавати нећу,
нит’ ћу се саблазнит’
о саблазни твоје,
преко страсти твојих
неокаљан прећу.
Свет, што у злу лежи,
видет’ ме не може,
потоци клевете
сад на мене лете,
зато што његове
страсти ја не љубим,
ја чистоту желим
и веру не губим.

Злобно ме презире
свет пропали сада,
грешни свет ми није
мио, Боже Драги,
гоним га јер стран ми,
њему добро знану,
и странцем ме сматра
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Боже, Свети Благи.

Мени у том свету
нема уточишта,
ја сам странац овде
дом на земљи није,
стремим за красотом
вишњијех Небеса,
у дубини срца
љубав силна бије.
Откривено ми је:
нећу живет’ дуго,
ради Православља
убиће ме злобни,
ја положих у Те
о, Мој Спаситељу,
све надање моје
мој Искупитељу.
Даруј мени, Боже,
моћ, веру и наду,
и да покајањем
ја грехе омијем,
и да крвљу Твојом
одежде убелим,
да се Теби, Благи,
радујем, веселим.
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О, Господе Мили,
Христе Спаситељу,
моје отечество,
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град Вишњега Цара,
спаси ме, уведи,
у обитељ своју,
Вишњи Јерусалим,
са премного дара.
Где ћу бити с Тобом
ту обитељ љубим,
и искрено желим
и наду не губим.
29.12.1999.год.

Опет спас над Руском
Земљо, древним Кремљом,
а и над Спасовом
парадном капијом,
знак да је Русија
са Господом сада,
да је помилован
народ да не страда.
Наши свети моле
Христа, пред њим стоје,
да Русију Мили
Господ помилује,
а и молитвама
и рускога Цара,
да му не нашкоди
демон, змија стара.
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Час настао да се
сврши воља Творца,
Света ће Русија
устати на ноге,
збацит иго својих
злобних тлачитеља,
у суштини лажних
злобних спаситеља.
И да непријатељ
престане да плени,
по земљама руским
да се од њих губи,
и откри се страшна
тајна царске крви,
непомјаник цара
не може да љуби.

И откри се страшна
тајна крви, која,
вапије до неба,
до Господњег Трона,
о убиству Цара,
руског господара,
правда поништена
још вапије она.
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Виновници тога
крвавога чина,
од сатане они
вођени су били,
глава им сатана
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постао и био,
зато им Цар Свети
не бејаше мио.

Жестокост крвавих
бесовскијех хтења,
а и младенаца
мучених јаука,
источник тих сила
које грехе творе,
дворац литостротон
они грехом створе.

Продавци Русије
трговци су Јуде,
по именима су
сви познати сада,
људски и Божански
суд њих ће да чека,
што убише цара
и с њим народ страда.

Бивши пријатељи
што су се одрекли,
пријатељство с руском
земљом погазили,
чекаће их раздор
и беде и муке,
што су против Руске
земље дигли руке.
Процветавши буђом
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Запад даље иде,
истим путевима
а где га крах чека,
и разврат и распад,
невоља и муке,
врагу место Христу
подиз’о је руке.
А у страној земљи
где банкари живе,
тамо где су куле
златноме телету,
врло брзо пашће,
погребене биће,
безбожнима мука
место мира свиће.

То ће њима бити
почетак од краја,
казна што на путе
нечастивог стаја.

У тој земљи народ
к’о да је безуман,
злочестиве врло
предсенике бира,
који прво народ
оболести врло,
гордост му потхране,
о, сатанског пира.
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Другим народима
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многа зла наноси,
Богу и људима
труди да пркоси.

Када у тој земљи
председник објави,
да је дошло време
да рат грозни бива,
о његову главу
све ће се разбити,
злочестиви неће
моћи да се скрива.

Многи народ ће се
узбуркати тада,
к’о да желе гристи
врео колач они,
праштање, трпљење
њима мило није,
шта ће бити тада
ко ће ког да склони?
И подигоше се
између народа
зидови и метеж,
и рат међу њима,
зато их је боље
тада заобићи,
не бити им близу,
другим путем ићи.
И кад за ту земљу

57

Инок Михаил

дође њено време,
и кад надокнаду
задобије она,
и север са југом,
запад са истоком,
а и биће тада
врло грозна војна.

Тада, ко се нада
уз златнога телца,
ко устроји дом свој,
на песку сагради,
беда ће и мука
њему близу бити,
биће страшно време,
ту нема дилеме.
У тој муци, када
њима дође време,
и мир минимални
пожелеће злобни,
безакоња кумир
лажни пророк носи,
све свето и чисто
сатире и коси.
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Час судњи ће доћи,
судиће се тада,
и блудница с грехом
спаљена ће бити,
а палеће стреле
и на град падаће,
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биће врло грозно,
гранит се топити.

Ту земљу чекаће,
жалосни крај, мука,
за грехе, зла дела,
злочестива своја,
и примиће тада
за њу спремљен венац,
чашу нечистоте
испиће да страда.
Тада ће се тамо
скупит’ многа руља,
и тражиће храну,
да преживи тада,
ко је опљачкао
Русију и народ,
умирућ’ од глади
мора да пострада.
Као пацови они
што беже са брода,
остављају своја
пагубна станишта,
нигде не нађоше
стан где ће да живе,
и не знају где ће,
сами себе криве.

А за кратко време
Германски ће народ,

59

Инок Михаил

бити друг Русима,
борити се с њима,
но неће истрајат’
упашће у муку,
јер ће неком другом
пружит своју руку.
Не може за правду
стајати до краја,
пашће у обману
својих вођа тада,
поново под иго
златнога телета,
потпаде и много
рад’ тога пострада.

А Русуја Света
са народом својим,
што Пречистој Дјеви
преузноси гласе,
од Богогородице,
под Покровом благим,
мир и спокој тражи,
ту ће да се спасе.
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Ради тога опет
зарудиће зора,
над Русијом Светом
време да с’ пожури,
прослави саборно
Пресилнога Цара,
покајана слави
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свога господара.

Веома је нужно
прославит’ предивног,
староставног свеца
који веру чува,
Православље свето,
Тврђаву истине,
заклањ’о од злобног
ветра који дува.
Који је именом
Господа и Спаса,
у срцу свом светом
проживео дане,
на Светом Атону
спасеније стиц’о,
и Господу Сила
у радости клиц’о.

Нужно цркву чистит’
од прелести врага,
фарисејску мудрост
одгнати далеко,
изродити љубав
пастира за стада,
да чува догмате,
вишњу мудрост схвате.
Отворено чисти
лажни јудеизам,
и „савет цркава“
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нек јој мрзак бива,
и „екуменизам“
сатански да ружи,
свејерес, и да би
душа била жива.

Поставиће Господ
Русима свог Цара,
Самодержавна ће
власт бити у њега,
мудро ће управљат’
Духом Светим вођен,
Руски Цар прослављат’
Господара Свега.
Са Њим ће Русија
устати из глиба,
нови пријатељи
са њом ће да буду,
православни савез
она ће да гради,
мрзитељи њини
наћ’е се у чуду.
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У томе савезу
Русија ће бити
врло моћна, јака,
од злобника јача,
доћи ће јој време
радости и мира,
и престати време
јаука и плача.
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Нови савез биће
од пређашњег јачи,
Цару ће подршка
тај савез да бива,
и јединство Светих
Православних Цркви,
словенски ће народ
у њем’ да ужива.
Русија ће имат’
грознога суседа,
Хуан-чу ће њо’зи
сачинити муку,
многобројни народ
на Русе ће поћи,
и као скакавци
на поља ће доћи.

Но нећу вам сада
до краја открити,
то што знам а вама
неће бити дано,
да вас не саблазни
што вам будем рек’о,
још мало ће од вас
бити закључано.
Добро знај и памти,
да рођена земља
неће бити дата
на поругу врагу,
и преграда злу ће
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Руски Цар да буде,
и Русија жива,
Бог јој дати снагу.

Свима народима
Русија ће Света,
с Црквом православном
бити чврста нада,
целоме ће свету
благовестит’ Спаса,
Руски и Црквени
народ из свег гласа.
Над Русијом још ће
забелити зора,
процват Православља
тада ће да бива,
и Патријарховом
молитвом и Цара,
Благодатни огањ,
ето дивног дара.
Но сада морамо
заћутати, ево,
и да тај пакао
спомињали не би,
да знате о томе
вама дано није,
то вам нећу рећи,
треба да се крије.
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Мрзитељи наши
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да не знају тајну,
и злоупотребе
када се рат јави,
ал’ проћи ће муке,
невоље и боли,
Господ ће Русију
опет да прослави.

За Русију нема
другог, бољег венца,
него да се иде
за Распетим Христом,
и све претрпети
Крст донет’ до краја,
умрети, васкрснут’,
бит’ становник Раја.
Од крштења свога
Русију благослов
вишњи нека прати,
да на њој пребива,
Божија је воља
увек руководи,
да народна душа
увек буде жива.
Мрзитеље своје
победиће она,
благодатна помоћ
с више јој је дана,
непријатељи ће
од Руса да беже,
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Господ о њој брине
из свог светог стана.
Опет ће спасена
Русија да буде,
и древноме Кремљу
бољи дани теку,
а и над парадним
Спасовим вратима,
новом миленију
и у новом веку.
Ево знака да ће
Русија да пође
у бој са злом које
у свету се шири,
и руски се народ
за бој љути спрема,
злобнима дугога
мира више нема.

Опет ће спасена
Русија да буде,
и древнога Кремља
бољи дани теку,
а и над парадним
Спасовим вратима,
новом миленију
и у новом веку.
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Све Русе ће Господ
осенити Крстом,
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и Свету Русију
на подвиг узводи,
кад је Господ близу
ко ће против стати,
Господ ће победу
Руској земљи дати.
Око ИНН, кода,
што се свуда јавља,
ћуте и не могу
да уста отворе,
устаћу противу
јереси за веру,
а други нек’ ћуте
уместо да зборе.

Гнусно је веома
антихриста племе,
дегенерична су
тајних ложа деца,
тајни служитељи
антихриста они,
све да их свемоћни
сатре, од нас склони.
Крв лијете, ви сте
крволочне „звери“,
и обузима вас
злорадостна језа,
не знате куд ходе
ноге ваше сада,
али све Бог види
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из Небеског Града.

Ви обезумљени
и уображени,
пророци сте лажни,
јер лаж вам врлина,
самовољом својом
ви сте развраћени,
у вама се гнезде
пороци и тмина.

У пламен сте страсти
потопљени цели,
сад сте црни, некад,
ви бејасте бели.
Ви лукави, што сте
света господари,
као луткари сте
политички били,
запамтите да сте
ви грешно живели,
и да Богу своме
нисте драги, мили,
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Судбе вама кроје
етничке елите,
које против Бога
и зборе и ходе,
они сада хаос
свуд по свету праве,
„што горе то боље“,
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грешан живот воде.

Ви сте против света
Божијег устали,
лицемери ви сте,
гордости исто,
као владари сте
робови постали,
јер желели нисте
врлинско и чисто.
Ви злобни владари
робови постасте,
и слуге клевете,
о, владари света,
у духовној тами
пребивате сада,
и духовној тмини
ваша злобна чета.
Ви сте заповести
Божје затирали,
а и истину ви сте
подвргли клевети,
и за сребрењаке
душе распродали,
добровољно врагу
душе своје дали.

Вуци сте грабљиви,
маштате, сањате,
како погубити

69

Инок Михаил

лаковерна стада,
ви животе и крв
сисајући писте,
из душа и срца,
с велијаром бисте.
Похотно, сујетно,
увек сте живели,
и тим се хвалили,
гордељиви били,
да корумпирате
друге, циљ имате,
похлепно желите,
нисте Богу мили.

И да окусите
плодове свог рада,
кад развраћујете
православна стада.

Лажни учитељи
и лажни пророци,
није вам позната
сета и бол љути,
широки вам пути
што у пропаст воде,
у животу вечном
трња пуни скути.
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Вођи слепи, сами,
ви сте духом слепи,
ви нећете наћи
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спаситељне пути,
споља к’о гробови
украшени, лепи,
унутра смрад бива,
ко у гробу скрива.

Пали сте у јерес
и лукавих мреже,
у саблазан пали,
осмелили врло,
увлачећи у њу
и Христова стада,
душе Православних
благоверна чада.

У „Рај“ електронски
демонске сујете,
ви развраћујете
Православних стада,
склањате са пута
који Богу воде,
од извора питке,
животворне воде.
Ко вам затворио
за проповед уста?!
о, Архипастири,
што ћутите сада,
ил’ сте пришли и ви
„избраној“ елити,
служитељи Христа
остављајућ’ стада.
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На власти твористе
безакоња, оци,
гледајте, какви сте,
без савести, части,
без стида компромис
чините са врагом,
не смете реч рећи,
јер немате власти.
Због чега вукове
одагнали нисте?!
Овце из невоља
ви нисте извели,
коме сте ви своје
достојанство дали,
мач духовни дати
ви то нисте хтели.

Када сте Христово
саблазнили стадо,
као дипломате
творили сте сада,
но веран је Господ!
Крст Христов понели
Христови војници отпали од стада.
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Мирољуби ви сте,
само вам мир важан,
највиши министри
постали вам друзи,
у светскоме миру
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а и пријатељству,
обмана је близу
све у једном низу.

Све даље и даље
од Творца се бива,
све мање и мање
душа им је жива.

О, ви овце Спаса,
ви пажљиве да сте,
размотрите шта се
сад око вас збива,
и ви престареле,
што јагњад родисте,
мора да се јагњад
од вукова скрива.
У тор их гонисте,
да им добро буде,
где их електронски
метак наћ’ће лако,
размотрите шта се
сад око вас збива,
да би како треба
све чинио свако.

Тама се подигла,
антихрист на прагу,
а ви равнодушни,
врло мирни сада,
саблазни се сада
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у народу множе,
суд Божји вас чека,
погубисте стада.
Сетите се свога
призвања и дуга,
ви Архипастири,
служитељи Спаса!
Због чега ви дуго
заћутасте, оци,
не дигосте свога
свештенога гласа?

Дал’ вам златан ланац
уста не запуши,
да сте мало могли
мислити о души.
Или речи ваше
немају смелости,
ил’ су изгубиле
со и силу своју,
знање без љубави
и без духовности,
ко кимвал што звечи,
безживотне речи.
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Ил’ вам је страх вражји
срце обузео,
ил’ у ухо ваше
демон причу нуди,
или сте се сада
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маштању предали,
у прелести ви сте,
Бог ће да вам суди,

Ил’ сте без милости
ви постали сада,
ожесточили сте
срца ваша, ево,
место Божјег Духа
непомјаник ту је,
зато вољу Божју
срце вам не чује.
Већ ме не слушате
кад вапијем к Богу,
саборна ми душа
за Русију моли,
и за руски народ
трезвенога ума,
Бог ће ми помоћи
исцелити боли.

Или сте од владара
света потлачени,
ил’ вас нечастива
власт опако тлачи,
за вечност сте оци
ви заборавили,
Суд се Божји спрема,
душо грешна плачи.
Ил’ Божија црква
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моћ је изгубила,
ил’ глас Архангелски
не слушасте с неба,
ил’ је Божја милост
милост уставила,
да не даје нама
оно што нам треба.

Ил’ наш Господ Исус
Распет не Васкрсе,
у вишњој красоти
после трећег дана,
зар нам у Господу
није моћ и снага,
зар нас неће чути
из Свог светог стана?
Није Црква Божја
венац одбацила,
и бруји сад песма
Херувимска с неба,
и Божија милост
лити не престаје,
Господ услишује
мољење кад треба.

Страдања поднесе,
на Крст распет бива,
васкрсе у слави
и као жив јави.
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Није Црква Божја
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устукнула врагу,
таме антихриста
она се не боји,
народима она
благовести Спаса,
и сада то чини
из све душе, гласа.

Чувши глас Божији
Ти се од сна буди,
са Божијим страхом
припадни ка Христу,
Строгога Судије
ви се не плашите,
покајте се да би
стекли душу чисту.

О, Архипастири,
ви изобличите,
јерес која хаос
а и муку ствара,
и високим гласом
прослављајте Христа,
и земље и неба
најмоћнијег Цара.
Душе православних
заштитите, оци,
са духовним мачем
и знамењем Крста,
да би победили
злобне силе мрака,
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и духовних звери
које штете вери.

Пророчко се време,
ево сада рађа,
проречени дани
примичу се нама,
и догмате вере
оградите, оци,
непријатељ да нас
не роби, не слама.

Домовино моја,
чудесна Русијо,
у ризу љубави
ти си обучена,
покров те Пресвете
закриљује, брани,
Ти си у вечности
Христу обручена!

Свеблагом љубављу
о, Русијо, Мати,
особита љубав
у теби виори,
у чистоти својој
Ти Христу послужи,
и надом у Спаса
и љубављу гори.
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Свештено предање
не склањај у страну,
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и чувај јединство
Свете Цркве своје,
расколе потири,
у њима не бивај,
једним духом, срцем
и душом да поје.

Господу завапи
који сав свет створи,
тешко сваком ко се
против Бога бори.
Староставни језик
богослуженија,
и догмате вере
не мењај већ брани,
свима народима
да се проповеда
о Васкрслом Христу,
уз Господа стани.

Гледај на Христова
страданија тешка,
спреми се да умиреш
за Њега, са Њиме,
и са несмућеном
вером очекујеш,
да ћеш у вечности
клицати Му име.
Да ћеш васкрснути
и с Господом бити,

79

Инок Михаил

у Небеском царству
а где правда живи,
и где Сунце Правде
ко сто сунца сија,
да Господу кличе
и да му се диви.

Пасхална је а и
сверадостна радост,
која се узноси
до Вишњих Небеса,
а овенчава је
литургијска сладост,
о, Христос васкрсе,
ваистину, радост.

С Пасхалном радошћу
и Мати Русија
радује се, живи,
Господу се диви.
О, прођите кроз ноћ
разних искушења,
разарања а и
отпадништво исто,
знај, пробудиће се
русијски ратници,
који врло љубе
врлинско и чисто.
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Света се Русија
у Господа нада,
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и у Православљу
врло чврсто стоји,
трпељиво она
сад снагу прикупља,
и у Православљу
непобедно стоји.
Она је постила,
молитве срицала,
и у трезвености
проводила дане,
трудовима многим
светих манастира,
да би могли стећи
радости и мира.
Крепи се, узраста,
и духовно јача,
и пукови силни
својијех војника,
и у срцу твоме
молитву Исусу,
служитељи Спаса
кличу му из гласа.

Као победници
у биткама буду,
и сатиру они
мреже велијара,
Крстоносна паства
Спаситеља Свога,
над царима Цара,
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вечно слављенога.

Немој се страшити
мало стадо Бога,
све ти је могуће,
Бог ти снагу даје,
да превазиђемо
све препреке многе,
и да победимо
јер Бог уз нас стаје.

Нама одређено
Творцем васељене,
да по одредбама
Божјим ми ходимо,
ко што нам Небески
Отац заповеда,
Тројица Пресвета,
живот чист водимо.

Син Божији, Исус
Христос, наша нада,
за спас људског рода
на Крсту пострада,
Он жртвова себе
за спас људског рода,
најмилосрднији
испод плавог свода.
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Син Божји на Крсту
за нас је пострад’о,
и живот Свој дао,
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и крв Своју лио,
и Голготском жртвом
род људски искупи,
двери нам је Раја
тада отворио.
Ми идемо правим,
трновитим путем,
стремимо вечности
путем уским врло,
и сав многотрудни
живот подредисмо
вољи Милог Спаса,
Њему поје грло.

Ми смо мало стадо,
наш је закон свети,
као дан је просто
размишљање ово,
треба искушења
да ми победимо,
Христа прослављамо,
нема ништа ново.
Лични код
и биочип с њиме,
то шпекулација
антихриста бива,
кушање је вере
и демонска прелест,
трикови и мреже
сатане, без мере.
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Ми ћемо јереси
потирати врло,
Праву Веру чуват’
против злобних стати,
саборно бранећи
веру праотаца,
Господ ће нам помоћ
и потпору дати.
Христова ће војска
злобне да порази,
све који не ходе
по Господњој стази.

Ми против јереси,
бићемо бој љути,
остаћемо у њем’
ми до краја радо,
заповести Сина
Божијег творити,
који је на Крсту
за све нас пострад’о.
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Не може успети
програм лажног цара,
док се ми молимо
с надом у Крст Спаса,
трешће се, рушити
креација врага,
у Премилом Христу
сва је наша снага.
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Јер ми смо војници
васкрслога Христа,
од свију смо јачи,
ко ће да нас тлачи.

Исус Христос Господ
наш Месија Мили,
када смо са Христом
непобедни ми смо,
апостасије се
не бојимо тада,
у Премилом Христу
сва је наша нада.
Саборно моли се,
велика Русијо,
јер жив ти је сада
дух, срце и душа,
Бог рад’ Богомајке
сву Русију љуби,
мољенија Њена
за Русију слуша.

Рад’ тог ћу призвати
Пречисту Марију,
и у ове тешке
исповедне дане,
Русију Божија
Матер не оставља,
моли се да њо’зи
радостан дан сване.
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Удео Пресвете
Руска Земља бива,
Њеним молитвама
услишиће гласе
рускога народа,
да добију Цара,
који ће Русију
од злобних да спасе.

Трон ће Православног
руског Цара Господ
устројити, да он
победитељ бива,
слугу антихриста
злобних сила ада,
да русијска душа
буде крепка, жива.

Свевишњим Промислом
чуван ће Цар бити,
од свих погибелних
мртвих сила злога,
Божјим провиђењем
сакривен ће бити,
до времена које
у власти је Бога.
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Покривен ће бити
Покровом Пресвете,
Богомајке Драге,
Спаситељке Благе.
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И за Алексеја
нашег патријарха,
Московског и целе
Русије, ми сада
узносимо гласе,
да га Господ спасе,
да му у Господу
утеха и нада.

С молитвом усрдном,
за спасење Свете
Русије молитве
узносимо сада,
из уста из срца
преумилне гласе,
да Русију Господ
од злобника спасе.
Наш патријах сада
непрестано брине,
о Русији, руском
народу што страда,
исповедник вере
Православне бива,
као добри пастир
словеснога стада.
Готов му је венац
мученички сада,
зато се за њега
помолите и ви,
његовим мољењем
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Бог Русију чува,
заклања од злобног
ветра који дува.

И његову жртву
Цар ће благословит’,
а и царски престо,
поштоват’ му труде,
свом душом љубимо
патријарха и ми,
нек по мољењима
његовим све буде.

За њега сам спреман
жртвовати себе,
и живот свој дати,
бранећи га стати.
Њему је од Бога
тајна откривена,
и о зацарењу
моћног, Руског Цара,
и она ће бити
скривена док треба,
до доласка руске
земље господара.
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Ноћ ће се повући,
зарудити Зора,
и нека задрхти
антихриста племе,
и над Русијом ће
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Зора да заблиста,
Цар моћни Господар
помазаник Христа.
Ево, тече време
да нам се Цар јави,
од Цркве ће свете
Он овенчан бити,
благослов ће Божји
на Њему да бива,
златни век Русије
не може се скрити.

Он долази у свет
рад служења Богу,
Управитељ моћни
и Богослов мудри,
древна пророчанства
испуњава сада,
у премилом Христу
његова је нада.

Цар-Патријах, монарх
моћан он ће бити,
тело је од тела
Мајке Руса свију,
Руске земље чедо,
и Русије глава
а и Руске цркве,
нека му је слава.
Спасенија Њему
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познати су пути,
покров и заштита
Богомајке скути.

Русија ће засјат’
у Христовој слави,
и Руски Цар славне
све ће да сакупи,
Отаџбина биће
врло моћна, јака,
победиће лако
злобне силе мрака.
Тврдо верујемо,
Бог Русију чува,
и Русе ће спасти
да пропали не би,
искушења Господ
пустио је нама,
да нас силна мука
и невоља слама.

Ми ћемо одбацит’
лажног христа радо,
и лажног месију,
што се за трон спрема,
убудуће као
и у прошло време,
а и сада исто,
ту нема дилеме.
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Све саблазни које
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месија нам лажни
потура, ми ћемо
одбацити лако,
од земнога“раја“
лажне сласти што су,
тражећ’ само вишњу
и Небеску росу.
Печат антихриста
и дух отпадништва,
и масонске лажи
о духовној моћи,
раскринкане биће,
као морска пена,
прелестити оне
Русе неће моћи.

Подигавши Крст свој
Света ће Русија,
да са Христом буде
она ће да бира,
овај је пут крсни
велика светиња,
уклања од злобног
сатаниног пира.
У Васкрслог Христа,
Божијом милошћу,
опстат’ ће Русија,
васкрснут’ у слави,
неће да пропадне,
оживеће она,
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и ко исцељена
опет да се јави.

И нестаће сада
отпадништво гнусно,
идолопоклонства
јавити се неће,
Русија ће опет
да на ноге стане,
руском ће народу
истински да сване.
О, Христос Васкрсе
у сили и слави,
и апостасија
нестаде у трену,
ми смо са Господом
под знамењем Крста,
Спаситеља Који
спасе васељену.
Жив је дух Русије,
Русија је жива,
жива је свецела
душа руска сада,
ми Руси љубимо
Русију нам Свету,
под Крстом смо и ми
овце Божјег стада.
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Ми желимо да се
твори воља Бога,
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Спаситеља света,
Творца Превечнога,
са вером у Милог
Васкрслога Христа,
Који к’о сто сунца
сад у рају блиста.
Ми ћемо сачуват’
Јеванђелску Веру,
како нас учили
дедови и оци,
јер на испиту је
наше вере мера,
и на жетву зову
Божји жетеоци.

А ми душе своје
хранимо, појимо
Словом, ми, словесни
славитељи Спаса,
шта ће бити сутра,
шта ће даље бити,
Господа молимо
из све душе гласа.

И Божји промис’о
и пророштва спознах,
иде Христос! Мили,
дођи нам, Господе,
душе нам Те наше
очекују врло,
кол’ко има снаге
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теби поје грло.

Божји тајновидац
заповеда нама,
са злом ти се бори,
одоли, победи,
долази Судија,
Господ наш, Спас Мили,
ко ће против стати
слави му у сили.
Судиће по правди
на Страшноме суду,
судија ће бити
Исус, Господ Мили,
судиће по правди
на последњем суду,
зато нек сви чесни
благородни буду.
Божји тајновидац
нама заповеда,
против зла се бори,
победи, одоли,
судија већ иде,
Исус, Господ Драги,
да оправдан будеш
увек му се моли.
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Господ ће на суду
по правди да суди,
а и по милости,
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спремите се људи.

Онај ко победи
пороке и страсти,
који се избави
из греховне власти,
благодатне даре
од Бога ће стећи,
биће свом Господу
милији и већи.
У блаженство Раја
ушетаће радо,
ић’е са пастиром
благоверно стадо,
јер је испунило
вољу Бога свога,
сокрушио врага
злобног, лукавога.

Син Божији, Господ,
наш Спаситељ Мили,
бићемо са Њиме
до самога краја,
Дух Свети нас води
на путе спасења,
у Вишња Небеса,
до прекраснога Раја.
А о електронским
картицама ћути,
онај који треба
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да о томе збори,
устајем противу
јереси за веру,
живот рад’ ње дајем,
против злобних стајем.
Да ја и васкрснем
са Христом за веру,
ради заповести
Милог Спаса гинем,
јер не желим примат’
инструкције врага,
врло ми је мила
моја вера драга.

Новембар, децембар 2003.
Русе позивају
са звоника звона,
и све око себе
освећују она,
призивајућ’ тада
рођене синове,
умилно их зову
са звоника звона.
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Да изму у руке
мач и Јеванђеље,
и Крст да понесу
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када у бој крећу,
свештена знамења,
потпора и снага,
синовима твојим,
Отаџбино драга.
24.03.2004.год.

О, гнусно је врло
антихриста племе,
подигло на Русе
пукове је оно,
дајући плодове
Јеванђелско семе,
војници Христови,
крстоносно племе.

Непобедни воини
Када у бој крећу
против сила ада,
крстоносна паства,
војске Божјег стада.
16.11.2003.год.
Поново устају
синови Русије,
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они у бој крећу
против сила ада,
Нерукотворнога
Спаса је икона,
на барјаку војске,
словеснога стада.

Поново иконе
златне мироточе,
сви се свети моле
за нас са небеса,
да победа наша
над злобнима бива,
на барјаку носе
источник чудеса.
3.08.2000.год.

Васкрснуће Руси
и без метка они,
зло ће поништити
Бог, Створитељ свију,
над светом ће још нам
Царски венац сјати,
а и силе Неба
за нас борбу бију.
5.12.2013.год.
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Благословена
је за Русију
ваша жртва
Благословена је
ваша света жртва,
породицо Царска,
јер си света била,
из пепела ниче
поново држава
русијскога Цара,
породицо мила.
5.07.2011.год.

Сад Русију муче
вражји легиони,
са бесовским јармом
задају јој муке,
истјазавају је
над њом терор врше,
Русија Господу
сад подиже руке.
Вампири, шкорпије,
злонамерне што су,
живу крв сад из ње
сисају и пију,
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сатрти је желе,
томе се веселе,
против руске земље
крвави бој бију.
8.09.2011.год.

Душа је рускога
народа сад болна,
крвоточи она
рад’ ига што носи,
много, много лета,
у ропству је она,
невидљиво што је,
злобник јој пркоси.

Истинско предање,
од Светога Духа,
пророкује да нам
иду бољи дани,
држави ће руској
све боље да бива,
процветаће с вером
у Господа Жива.
5.07.2011.год.
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Благословена је
за Русију жртва,
свети мученици
царственога рода,
да поново никне
ради жртве ваше,
Русијскаја земља,
злобни да се плаше.
5.07.2011.год.

Благодарим вама
ја за жртву вашу,
и крв проливену
свети мученици,
на дар ви примите
мољенија ова,
мален нам је разум
и малена слова.
Са љубави зло сте
поразили тада,
царски мученици,
у вама нам нада.
5.07.2011.год.
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Опрости мени
о, мој Господару,
за кукавичлук,
роптање, издају,
ради твоје жртве,
као у старини,
Цар ће доћи нама,
злобне ће да слама.
Истину и веру
он ће да подиже,
да је руски народ
своме Богу ближе.
5.07.2011.год.

Цар Николај а и
смерна му Царица,
и цареве сестре
и царевић млади,
благословите нас,
с вером молбе сричем,
вама, да се за ме
молите вам кличем.
5.07.2011.год.
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Цар Николај свети
на Крст је узиш’о,
с породицом својом
и Господу приш’о.
Његова кончина
руска је благовест,
блага жртва он je
за Русију Богу,
и Бог ће помоћи
да Русија опет
обожена бива,
и вера јој жива.
5.07.2011.год.

У свакоме веку
крв светих је текла,
проливали су је,
Православни род је
крв своју пролив’о,
ту жртву узалуд
род принео није,
од Господа ништа
не мож’ да се скрије.
За Христову веру,
Русију и Цара,
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крв праведну лио,
бој са врагом био.
30.07.2011.год.

Пси су бесновали,
Христа распињали,
фаталне године
осамн’е’те зби се,
ритуално Цара
убили су тада,
да Света Русија
и руски род страда.
31.12.2010.год.
16.10.2012.год.

Вршећи ритуал,
тело му узели,
мучили га дуго,
крваве им руке,
мученици царски
с вером се молили,
да би муке тешке
Богом утолили.
104
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И од те се вере
палата сагради,
Цар ће у њу ући,
живимо у нади.
6.07.2011.год.

Окултно–масонска
клика злобних људи,
распела је дивног
Николаја Цара,
звери с крвљу врше
рутуале своје,
и уз крв Цареву
велијару поје.
Демонизованих
свиња легиони,
крв су од кнегиња
сакупљали они,
и од Алексеја
крв купили звери,
потсмевајући се
и Богу и вери.

Одвратно су подле
зле цареубице,
глумиле над телом
премиле Царице,
преисподње силе
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у њима су биле,
одредбе сатанске
злобницима миле.

Неверници много
мучили их тада,
жестоко, без мере,
ритуале врше,
везали им уста,
слуге велијара,
све како их учи
демон, змија стара.

Јер тада је био
посрамњен легион,
који је несвесно
погазио закон,
до дубине он се
потресао тада,
кад чу вапај к Богу,
кад праведник страда.
Намучена света
Породица царска,
страдањем на Крсту
жртву их принела,
страда од масона
крвопија љути’,
на небу их света
благовест сусрела.
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за крвнике своје,
и Христов су завет
испунили они,
Крсном жртвом својом
к’о јелеј да лију,
у Рају милина,
ликујућ’ не спију.
На Божјем престолу,
пред олтаром Бога,
љубављу Христовом
пламти слуга Спаса,
достојно свој пут је
завршио доле,
сви житељи неба
њега много воле.
Изабра за себе
он удео Крста,
ходио је увек
по Божјој вољи,
пређашње су грехе
они искупили,
када су животе
они положили.

Смирено и кротко
он се опходио,
Христову је љубав
задобио, стек’о,
лишени би од Бога
царског венца тада,
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и државе своје
кад љуто пострада.
У подвигу Крсном
његова је слава,
у подвигу Крсном
она обитава.
1.08.2011.год.
25.02.2012.год.

Велики вам подвиг,
о, царствена лица,
не одрекосте се
страдања ни Крста,
благословио вас
Господ вере ради,
и молитве силне,
усрдне, умилне.

Великомученик
постао си Царе,
с породицом својом,
крв праведну лио,
Господ вас настани
у спремљене дворе,
где се химне Богу
непрестано хоре.
108
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Смрт императора,
светог Николаја,
бива жртва света
на светом олтару,
а плод жртве бива
вест што о том збори,
иде цар Русијски,
о, хвала на дару.

На руски трон ходи,
цар державни, моћни,
борац против подлих,
злобних беса ноћни’.
20.05.2012. год.

Мени Бог открио:
зарудиће Зора,
над Русијом што је
Крвљу омивена,
ради делатности
светог Руског Цара,
и преображена,
чврста као стена.
18.10.2006.год.
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Цар нам православни
рођен, земљом хода,
ради протицања
последњих времена,
Бог Цара изабра
и он Њега чува,
од злобнога ветра
који светом дува.
И Цар Православни
као Давид биће,
Православном роду
нова зора свиће.
28.04.2011.год.

Моћни Цар што иде
Нови Давид биће,
чуваће га Господ
од зала и беда,
и од мрзитеља
закрилиће њега,
Цар над царевима
и Господар свега.
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Тобом, ревнитељу
Православне вере,
процват Јеванђеља
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збиће се у свету,
по благовољену
небеснога Оца,
над царима Цара,
васељене Творца.
29.11.2012.год.

Процват Јеванђеља
код Руса ће бити,
и дошло је време
да зора забели,
учиниће Господ
и да отпадништва
међ Русима нема,
да се што пре сели.

У држави моћног
Русијскога Цара,
процват Православља
свуда ће да бива,
Православног цара
сви ће да се боје,
који против вере
животворне стоје.
30.10.2011.год.
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Мени Бог открио:
боље време свиће,
рад моћне деснице
русијскога Цара,
над руском ће земљом
зарудити зора,
кад добије моћног,
честног господара.
Процват ће Русије
ускоро да бива,
близу крунисање
благоверног Цара,
који ће Патријарх
уједно да буде,
све русијске земље
моћног Господара.
30.12.2010.год.
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О, чуј ме, Русијо,
срцем овог часа,
Русија се, ево,
са колена диже,
и уздиже своје
молитвене гласе,
да храбри Цар нама
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ко Патријарх стиже.
30.12.2010.год.

Чуј глас, Отаџбино,
што над тобом бруји,
руски Цар већ иде
да на престо седа,
и већ се сабира
војска руског цара,
под светим знамењем
Моћног Господара.
26.12.2010.год.

Све Света Русија
подноси и трпи,
клеветања многа
док сунце не зађе,
и лажним сплеткама
пријатеља врага,
од шљаке се спира
стичућ души мира.
Постајући силни
као сабље бритке,
ко Неопалима
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Купина да бива,
да преброди многа
искушења она,
душа јој остане
православна, жива.
10-11.01.2011.год.

Све су нам злобници
отели сем вере,
од нас одузети
веру не могаше,
веру у победу
рускога народа,
небројене хорде
људскога изрода.
Пут, Истина, Живот
јесте Господ Сила,
победни час иде,
Руској земљи свиће,
православно стадо
оставити неће,
када у бој пођу,
Господ уз њег креће.
10.10.206.
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Поново узлази
на русијски престо,
као староставни
благоверни цари,
руски вожд, Патријарх
храбри, силни, моћни,
победитељ многи
злобних „беса ноћни’“.
Руски Цар, а који
моћну војску води,
да све Православне
злобних ослободи.
28.12.2010.год.
3.01.2011.год.

Апостасија ће,
када дође време,
поништена бити,
ту нема дилеме,
сладост обратиће
у горчину она,
када чује руска,
победничка звона.

Кад јој силу узме
Царска власт што иде,
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и Божанствена је,
сви ће да је виде.
30.10.2011.год.
29.11.2012.год.

При кончини света
Бог ће дићи Цара,
укрепит’ у боју
војску руског Цара,
савез православних
држава се кроји,
Словенског савеза
свак ће да се боји.
30.10.2011.год.

Подвиг вере нама
Господ заповеда,
да благовесници
Православни буду,
о Васкрслом Христу
да се проповеда,
да сви буду Божја
благоверна чеда.

116

Да са грехом борба
непрестана бива,
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до победе, да нам
душа буде жива,
по Божијој вољи
живи се и дише,
и Господу кличе,
и о Богу пише.
2.06.2008.год.
21.06.2008.год.

Да слободним будеш
или роб постанеш,
зависи какав ћеш
избор да се прави,
јер Истина данас
у сваки дом ходи,
у врлини живи,
молитвом се бави.
1.01.2011.год.

Господ заповеда
да се зло не твори,
Хришћанима ових
последњих времена,
Православље Живот,
лек од вечне смрти,
православни само
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Богу мили пути.

На Царскоме грбу,
написано бива,
Православље Живот,
а не смрт, јер живи,
ковница Блаженства,
радости и мира,
сваки православац
нек се Богу диви.
24.06.2011.год.
29.05.2011.год.

Наш хришћански избор гледати Господа,
и ходити за Њим
по крсноме путу,
за Христово име
умрети кад треба,
Васкрснут’ и бити
близу Божјем скуту.
И његову љубав
задобити, стећи,
са љубави више,
пред Богом смо већи.
24.05.2011.год.
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У Русији јесте
кључ за руску судбу,
то је пут с Васкрслим
Христом, за њим ићи,
Јеванђелског жића
кроз духовну борбу,
у Небеском Царству
своме Богу прићи.
Када православни
победу однесе
над нечастивима,
све ће боље бити,
сатире се свака
и мука и беда,
сатире се сваки,
Православље крепи
своја верна чеда.
9.01.2011.год.

Послан сам од Бога
да објавим вама,
Русија ће бити
правило нам вере,
под знамењем Крста,
све избране зове,
да их нечастиви

119

Инок Михаил

у мреже не лове.

И остатак верних,
тај мали број што је,
Господ и њих диже
да су њему ближе.
4,10.01.2011.год.

Призвањем Божијим
руски псалмопојац,
он пева о вери
на ивици смрти,
за Русију Свету
Руси ће предстати,
неће своју земљу
тиранима дати.
Пророчанске речи
збиће се у боју,
од пророка речи,
кад Русија цела
нађе се у строју,
и када победи
злобне силе ада,
кад јој Бог помогне
из Небеског Града.
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25.12.2010.год.
27.12.2010.год.

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

Ја сва своја зрна
добровољно скупих,
и сабрах у шаку
војничке песнице,
и усресдсредих се
молитвом до боли,
побегох од страха
од синова мрака.
29.12.2010.год.

Ја, Рус, сам поцеп’о
кошуљу у муци,
у рођеној земљи
где сам и пребив’о,
за Христа на смрт ћу
и од плуга поћи,
кад Господ помогне,
то ћу лакше моћи.
Исусе Васкрсли,
дођи, Теби кличем,
и умилне хвале
у радости сричем.
29.12.2010.год.

121

Инок Михаил

Ми, Руси, стаћемо
за Истину Праву,
Науку Господњу
Истинску и здраву.

Да за нашу веру
Православну свету,
са злом бој бијемо
очистимо путе,
и да нечастиви
по њима не ходе,
да сви дела добра
трудећи се роде.
Ми смо научили
победници бити,
и дуго трпити
без роптања тада,
резати злобнике,
све до смрти њине,
док сунце слободе
Русима не сине.

Јеванђелским мачем
посечени бити,
да се нико од њих
неће моћи скрити.
2-3.01.2011.год.
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Речи Божје воље
огњем пророчества
горе, тако треба,
тако Господ жели,
и сврши се тајна
венчања за Цара,
а руски се народ
радује, весели.
28.04.2011.год.

Мени Бог открио
да ће венац моћи,
Света нам Русија,
моћи да сачува,
чуваће га она
до последњих дана,
Господ јој помоћи
из Свог светог стана.
Увенчан ће бити
Цар Русијски тада,
и Цар православни
од Небеског Града.
Цар над царевима
зажеле да буде,
од руског ће Цара
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бежат злобне „Јуде“.
5.05.2011.год.

Голготски крст силно
разгони сву таму,
со зла се сакрива
под лажљиви вео,
лишавајућ’ силе
прогони Сатану,
противу зла стаје
Рус одважан, смео.
26-27.12.2010.год.

Мрзитељи моји
убити ме желе,
није им то први
ни последњи пут,
но Мати је Света
успела умолит’
да ме Господ спасе
и стави под скут.

124

Лукави мрзитељ
мени не да мира,
беснују злобници,
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магијају врло,
окултне магије
препун је интернет,
да се од ње спасем,
Богу поје грло.

Бију био-психотроним кодовима,
делатност им није
ни од нуле јача,
кад је Господ с нама
ко ће против стати,
кад је Господ с нама
и Његова Мати.

Зашто убит’ желе
слебденике Христа,
јер зато што руски
православац врли,
прилепио душу
за Крст на Голготи,
ко ће му шта смети
кад Крст љуби, грли.
У електро-мрежи
века антихриста,
сав свет уловити
злобници би хтели,
злобним мила није
душа света, чиста,
погибији светих
злобни се весели.
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Зато што Хришћанин
ја јесам и бићу,
безбожничкој власти,
и опет ћу рећи,
и масонској клици,
кад сте против Бога,
да’л сте од Њег’ већи?
Идоли њихови
у бездни ће бити,
и електро с чипом
закодирани рај,
када Цар руски
и свеправославни,
устоличен буде,
тада им је крај.

Зато Бог рад’ мене,
ево, благовести,
о Истинској вери
о верности Христу,
то сам Господ зове
на подвиг све верне,
ка Голготском крсту
побожне и смерне.
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Зато што Цар руски
на трон царски сешће,
покидат окове
што Русију стежу,
молитвени народ
руски ће да чува,
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од опаког ветра
који светом дува.

Под покровом Свете
Богомајке скрити,
уз њено мољење
безбедни ће бити.

Злобници ме моји
опет убит’ хоће,
да освети мој крст
Својим Крстом жели,
благослови мене
да убице љубим,
да Бог не допусти,
они не би смели.
Њиховим рукама
убелићу ризе,
и чист ћу узићи
у дом Оца свога,
са смиреноумљем
Крст носити тада,
а по допуштењу
Мог Цара и Бога.

29-30.05.2011.год.
Ти Собом закрили
срце ми у боју,
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а од одапетих
стрела велијара,
све ја ово Теби
Исусе дарујем,
Твој удео бивам,
рад’ Тебе радујем.
26.05.2011.год.

О, Господе Боже,
молим Ти се сада,
даруј ми опроштај
мојих сагрешења,
дај ми као казну
плач и покајање,
да по смрти мојој
радост тугу мења.

Рад’ милости Твоје,
на праведном суду,
поднебесне силе
нађу се у чуду,
да спасена душа
моја тада бива,
лице своје Господ
од мене не скрива.
8.10.2006.год.
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Данас Си ми, Боже,
ставио на знање,
и открио моје
врло лоше стање,
двери ми спасења
затворене сада,
од вечног живота,
у Богу ми нада.

Јер ја, безумник, сам
у великој муци,
ја притичем Твојој
Спаситељној руци.

У мени сујета
сада господари,
ни врућ сам ни хладан,
и јадан сам врло,
а свет ме не воли
погибо ми спрема,
ја вапијем, спаси,
кол’ко носи грло.

Смирио сам гордост
сада сузе лијем,
и небриге ја се
сада ослободи’,
Крст Христов и вечност
најважније бива,
ка спасењу даље
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мене, Спасе, води.
18.10.2006.год.

Кад смо у жалости
и у покајању,
и у сокрушењу
кад душа пребива,
превазилазимо
ми немоћи своје,
да нам биће Богу
преумилно поје.

Тада узрастамо
вером у љубави,
у људе који су
Богу мили, драги,
ка висини раста
Христова ходимо,
да нас више љуби
наш Спаситељ Благи.
2.11.2004.год.
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У грешном сам свету
изгнаник постао,
он ме гони, кори,
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не може да гледа,
јер Божијег Царства
пост’о сам избраник,
Господ мене чува,
да пропаднем не да.

Господ ме смирава
да смирење стичем,
Он ме чува, штити,
радостан му кличем.
24.01.2006.год.

Шта је боље да ја
у патњама мојим,
умирем рад света,
он ми муке ствара,
да са покајањем
Господом оживим,
Божја рука пуна
благодатних дара.
27.11.2006.год.

Да бих ја пострад’о
од странаца, Боже,
смирено се молим
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Христу сваког дана,
православно ти срце,
Русијо, дајем,
не часећи часа
на бранику стајем.
2006.год.

Ја се кајем грешник
горке сузе лијем,
готов сам за Милог
Христа живот дати,
и крв своју лити,
увек уз Њег’ бити,
на бранику вере,
отаџбине стати.
А са благословом
Голготскога Крста,
до смрти Ти веран
бићу, земљо моја,
Отаџбино драга,
тебе љубим врло,
теби биће моје
у радости поја.
27.01.2010.год.
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О, не плачи душо,
што новце не скупи,
рад грехова плачи
смрти што све чека,
да не би расплела
косе своје тада,
на Божијем Суду
Небескога Града.
25.09.2008.год.

Хвала Ти Господе,
мој рођени Христе,
јер ме Ти заклони
злобних стрела, Спасе,
Собом ме заклони
од мојих злобника,
и живот продужи
чувши моје гласе.
Благословио си
да ја проћи могу
свој крсни пут, Спасе,
Ти ми снагу дао,
Исусе мој Мили,
молим Ти се сада,
благослови мене,
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у Теби ми нада.

Благодатни огањ
Ти мени подари,
од љубави твоје,
да ти биће поје.
24.05.2011.год.

Помоли се за ме,
брате, сестро моја,
помоли се за ме
ради Бога мога,
јер желим се, желим,
кајању привести,
и на суду Божјем
с десне стране сести.
Крвави су пути
и смутно је време,
оази спасења
нек нам ходи племе,
то је Црква света
и ковница мира,
која не да да нас
злобник иритира.
3.01.20010.год.
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Часи назад ходе,
показују време,
кол’ко ми остало
до смртнога краја,
кад се скида с плећа
животно нам бреме,
олово нас шаље
пут пакла ил’ раја.
3.12.2010.год.

Ако не желите
следити ме сада,
благословите ме
мрзитељи моји,
Господу се за вас
и за себе молим,
трудим се да своје
мрзитеље волим.

Да нам грехе прости,
Господ са висине,
када покајање
у душе нам сниде,
и да покајани
сви појемо радо,
о, Премили Спасе,
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утехо и надо.

9.01.2000.год.
Много пута су ме
у животу моме,
издавали многи,
окретали леђа,
благодарио сам
њима ја рад’ тога,
опростио сваком
ко ме мрзи, вређа.

И за њих се молим
и сад, овог часа,
Бог им је Судија
и уразумљење,
Божје заповести
непрестано пратим,
злобницима нећу
што чине да вратим.
21.10.2006.год.
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О, дај ми, Господе,
да достојно прођем
свој пут којим ходим,
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а мучан ми био,
све сам претрпео,
истину спознао,
само да бих Спасу
био драг и мио.

И смрт очекујем
смирено, спокојно,
а и с вером душу
предајем свом Спасу,
не бојим се смрти
смрт живота двери,
његово ми Име
најслађе мом гласу.
18.02.2006.год.

Ја сам заволео
Јеванђелске речи,
бреме лако узе
душа моја сада,
благодатно иго
мога Милог Христа,
у Њему ми чврста
потпора и нада.

Са слободном вољом
ја у срце примих,
благи терет Христов
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носити га желим,
у Господу мени
утеха и нада,
у Добром Пастиру
словеснога стада.
3.01.2005.год.
14.01.2005.год.

Моје срце сада
под вражјом присмотром,
приговор ми на смрт
већ потписан, ево,
што речју и делом
храм Божији градим,
против нечастивих
ја самим тим радим.
Храм молитве а и
престо благодати,
где се прст Божански
препознати може,
где се Православни
у рат љути крећу,
где Крст сија, злобни
победити неће.
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Молим се, верујем,
шта пророци зборе,
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да ће зарудити
над Русијом зора,
и у молитвама
ја полажем наду,
Цар Русијски брзо
на трон сести мора.

Само Један Господ
на свету постоји,
и Он је Истински
Бог, Створитељ света,
Исусе васкрсли,
поново се јави,
у свет опет дођи,
засијај у слави.

И Руски цар, ево,
спрема се да дође,
пред Њим ће злобници
русијски да стрепе,
бојаће се они
Православног цара,
и помазаника,
моћног Господара.
Руски цар се моли,
ка Христу Он гледа,
и у бој се спрема,
скупља верна чеда.
Ја се молим сада
за Милога Цара,

139

Инок Михаил

и о њему вести
благе носим сада,
у делима ратним,
у сабору моћном,
саработник Христу,
добри пастир стада.

Моје срце сада
под вражјом присмотром,
приговор ми на смрт
већ потписан, ево,
што речју и делом
храм Божији градим,
против нечастивих
ја самим тим радим.
26.05.2011.год.
28.05.2011.год.

Дај ми, Боже, да ја
поживим на свету,
и до краја ходим
путем којим желим,
и да психотроне
и магијске мреже
покидане Тобом
буду, да с’ веселим.
140

Да ми у грудима
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не задају боли,
да ме не раздиру,
служитеља Твога,
који све надање
у Тебе полаже,
и прославља Тебе,
Свог Цара и Бога.

24-25.12.2011.год.
Непријатељи су
убити ме хтели,
сада одашиљу
психотроне стреле,
срце моје они
погодити желе,
злочестиве вране
томе се веселе.

Не чекајте мене,
мене Господ брани,
заклања ме Собом,
погодит’ не могу,
мене Господ чува,
мене Господ штити,
кад сам са Господом
ко ће против бити.
25.12.2011.год.
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Немам снаге да се
са злобнима борим,
ја сам смртно болан
и немоћан сада,
магичним су копљем
сад мој штит пробили,
трпећи, молим се,
у Богу ми нада.
Верујем, воли ме,
Господ Мили, Драги,
Јеванђељском росом
ја ћу омит’ људе,
да од злочестивих
благоверни буду,
и да они сами
нађу се у чуду.
25.12.2011.год.
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Ја хоћу Господом
у овом животу
да дишем, док живим
Господом се дивим,
да свеблагодатни
Дух Свети ја стичем,
и Господу Сила
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у радости кличем.

И да се за Христа
подвизавам радо
у духовној борби,
и да Цркву љубим,
за Божију Цркву
да жртвујем себе,
да наду у Бога
никада не губим.
25.12.2011.год.

Не узвисујем се
пред другима сада,
трократно за помоћ
ја Господа молим,
Господ одговара,
ти у вери буди,
и крв пролиј своју
у љутоме боју.
Залог ти победи
наклоњен сам Теби,
Господ мени збори,
да поклекно не би’.
25.12.2011.год.
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Скроман ти постани,
скромношћу се хвали,
а не годинама
нит’ седином својом,
трновитим путем
благоверни ходе,
као благородни
да Богу угоде.
Син Божји ће помоћ
благоверним дати,
уз праведне душе
Благи Бог ће стати.
30.12.2011.год.
26.08.2012.год.

Премијери а и
преседници с њима,
а и депутати
у пороку живе,
преумножили су
пороке сто пута,
јер су се склонили
испод Божјег скута.
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Име вам легион,
демон-крати ви сте,
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ви водите људе
путима ка аду,
злочестиви ви сте
пастири народни,
а не благородни
пастири свом стаду.
16.08.2010.год.

О, лукаве вође,
ви лажете врло,
рускоме народу
у Великој земљи,
ви сте их предали,
подло их водите,
за ад, тартар, пак’о,
ви их све родите.

Под власт антихриста
и иго сатане,
да им никад зора
радосна не сване.
16.08.2010.год.

Ви управитељи,
судије, пророци,
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са лажју сте сви ви
задојени били,
стичете богатства
и награде само,
с Богом сте у рату,
велијару мили.

Ви умножавате
и зло и пороке,
и из душа људи
сисате сокове,
ка аду водите
све несвесне душе,
које се у греху
и пороку гуше.
17-18.08.2010.год.

Земљу у рукама
ви држите сада,
блудо-плуто-кратни,
а и лажне вође,
лажни демократи
с идејама лажним,
сад харају свуда,
вражје коловође.
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Срамотна власт сада,
схватили су људи,
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од куда на власти,
разуман се чуди.

Душа нам је жива,
Божије створење,
Бог нам је Судија,
Цар је свима нама,
душа се успиње
ка вечном спасењу,
да се превазиђе
невоља и тама.

Антихристово је
безумно одело,
Спаситељ наш Мили
Распети а Живи,
О, Христос Васкрсе,
у пасхалној власти,
Судија ће бити,
ко се може скрити.
Судиће над небом
и над земљом исто,
Њему врло мило,
врлинско и чисто.

Суд Божији иде
против слугу ада,
против антихриста,
злог пастира стада.
Слуге греха, слуге
порока и страсти,
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не могу се чупат’
испод злобне власти.
О, Христос васкресе,
и радост донесе,
и тугу однесе,
заштити од врага,
тада мир се јави
у душама људи,
у Господу милом
потпора и снага.
31.07.2012.год.
1.08.2011.год.

Ко живот богатству
посветио буде,
на митарству пашће,
када се Суд збуде.
17.08.2010.год.
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За злато би везан
блудни син пропали,
и бесовски талмуд
њихов закон бива,
и на развалини
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пирују злобници,
земљу распродао
и јудеј се скрива.
27.05.2011.год.
28.05.2011.год.

Русе сада косе
бесовскије страсти,
и убоди стрела
са отровом што су,
а ко из Русије
потире напасти,
слама безакоње,
лије свету росу?
30.07.2011.год.

У греховном сну смо
и спавамо сада,
молимо за милост
ми молимо Спаса,
за оне а који
трудит’ се не желе,
у немару живе,
љубе путе криве.
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Сви ће прелашћени
погубљени бити,
од сила се ада
они неће скрити.
30.07.2011.год.

Бог, Спаситељ света
кад на Крсту страда,
власт је сила мрака
поништио тада,
мреже смрти Он је
покид’о у трену,
кад на Крсту страда
у Њему нам нада.

Наш Васкрсли Христос,
смрт победи Собом,
диже се над Својим
испражњеним Гробом.
30.07.2011.год.
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Све се убрзало,
збивања и време,
у прави бој хајте
руски великани,
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противу племена
злобног антихриста,
молитвом усрдном
против злобних стани.

Крепите се верни,
побожни и смерни,
наш Спаситељ Мили,
помоћи ће нама,
Господ Христос верним
потпора и нада,
из невоља спашће
своја верна чада.
17.08.2010.год.

Бог открива верним
шта ће скоро бити,
шта ће се са нама
у будуће збити,
у целоме свету
шта нам се све спрема,
да ускоро правог
мира нама нема.
Иду нам болести,
ратови и горе,
а и катастрофе
видеће се свуда,
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испуњена биће
пророштва на земљи,
биће широм света
чудеса и чуда.
30.07.2011.год.
26.08.2012.год.

Сачувано било
седам је хиљада,
у време чудесног
Илије пророка,
верних душа који
одбацише Вала,
када се моћ силна
тад’ пророку дала.

Свети ће остатак
православног рода,
сачувати Господ
у будуће време,
о, не бој се мало
стадо, Господ збори,
свако који вољу
Милог Спаса твори.
30.07.2011.год.
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Пророцима Господ
заповеда, да би,
који су у греху
успавани, буде,
да зло изобличе,
у корену секу
пороке и грехе
и у овом веку.

Да о Божијему
благовесте Суду,
и да свака душа
на Суд доћи мора,
праведна и грешна
одговор да даје,
за сва дела своја,
шта учини која.
1.08.2011.год.

Ево већ последње
долази нам време,
одбројавање је
дванесте почело,
и колапс је власти
навелико свуда,
пуна земља злобних
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Пилата и Јуда.

У срцу рускога
народа је квареж
ухватила маха,
нема Божјег страха,
одбаци похлепу
и издају с њоме,
о, руска „елито“,
о, пази шта радиш,
молећи се Богу
ја одговор тражим,
кулу од карата
отаџбини градиш.

Народу ће руском
Дух Свети да збори,
а кроз дух саборног
православног писца,
који је поета
и пророчки пева,
и о будућности
дух његов и снева.
6-7.02.2012.год.
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Одбацимо Руси
лукави дух сумње,
са вером у Бога
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победа пред нама,
проричем у огњу,
к’о пророк се борим,
према Богу, роду,
сав љубављу горим.

Суд Божији иде
о, Господе, приди
као Цар царева
и Господар свију,
Судија ћеш бити
сваком људском створу,
од суда се Твога
не могу да скрију.
7.02.2012.год.

Пред Тобом смо вечно
ми дужници, Спасе,
о, Мој Мили Христе,
и Боже Мој Драги,
живот мој не дадох
да га злобник тлачи,
од њег желим бити
моћнији и јачи.

И од смрти љуте
спасеније стичем,
Крсном жртвом време

155

Инок Михаил

живљења продужи
на овоме свету
битисања света,
да до данас живот
овим светом кружи.
10.07.2012.год.

За живот мој Теби
благодарим, Боже,
Теби се предајем,
Спаситељу Мили,
без помоћи Твоје
живет’ се не може,
ко ће против стати
слави Ти и сили.
10.07.2012.год.
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Православних мало
остало у строју,
свирепих злобника
легиони цели,
О, Исусе Христе,
дај победу нама,
када смо у рату,
кад завлада тама.
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Не заборављајте
молитву и посте,
трезвење, поклоне,
оружије то је,
па ће нам победу
Господ да поклони,
па ће биће моје
Господу да поје.
26.06.2012.год.

Духовна ми брана,
ране, ноћ дубока,
како се блажено
верује и бори,
даруј ми Господе,
укрепи ме сада
зло и грех победим,
у теби ми нада.

Да по Јеванђељу,
живот земни водим,
и Господу сила
трудим да угодим.
26.06.2012.год.
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Сада бити богат
велика је мука,
и бити на власти
истинска је беда,
скромно и достојно
поживети треба,
Господ много воли
благоверна чеда.

Са вером у Бога
добро ће нам бити,
и увек радосно,
радост неће скрити.
13.07.2012.год.

Моли се и грехе
остави, не твори,
на злобничком прагу
тад стихови ничу,
духовни о Богу,
Творцу Превечноме,
нека земнородни
своме Богу кличу.
13.07.2012.год.
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Православни песник
уз то је и војник,
јер је његов живот
у духовном боју,
и достојан он ће
да постане, буде,
цео живот му је
ко да је у строју.

На Голготском Крсту,
војује, рат води,
трудећ’ се да своме
Господу угоди.
13.07.2012.год.

Ја, Божји послушник,
војник сам и монах,
православни песник
што о Богу поје,
да достојан будем
хришћанског имена,
а и благовесник
рускога племена.

С Христом сам склопио
нераскидив завет,
и Њега поштујем,
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пратим Божји савет.
13.07.2012.год.

Све моје, Исусе,
ништа моје није,
од Тебе све дошло,
Тобом Боже Мили,
и свештено име
славословим Твоје,
ко ће против стати
слави Ти и сили.

Очекујем милост
на Страшноме Суду,
да оправдан будем,
Премили Исусе,
да пак’о, ни геена
не скрију ми лице,
да будем одани
син Свете Тројице.
13.06.12.год.
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Са свим бићем својим
и душом и срцем,
Христе, мој Исусе,
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љубити Те желим,
добра жеља ова
у свету се јави,
и рад’ жртве Твоје
плачем, не веселим.
3.07.2012.год.

Кад је созерцање
увек добро бива,
благодатни покров
када нас покрива,
орадошћује се
благодатно срце,
Благодат Божија
кад с’ у срцу скрива.
Истина Христова,
Сила Светог Духа,
када је са нама
повуче се тама,
облагодаћеног
и вида и слуха,
ми бивамо силом
Пресветога Духа.

13-14.07.2012.год.
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Дар Божији јесте
надахнуће које
од Бога долази,
поета га прима,
и дар молитвени
и пророчки венац,
надахнуће Божје
прави песник има.
27.07.2012.год.

Покајањем мене
очисти, Господе,
и пут ми уреди,
припреми га, Спасе,
да бих мог’о стећи
Духа Пресветога,
не буди далеко
и чуј моје гласе.
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У духовно срце
да се Дух усели,
одухотвори га
да радосно бива,
дај ми моћи да ја
творим дела Бога,
у светима својим
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дивног – слављенога.
Да ми грешна душа
отргнута буде
умовања мирског,
бестрастна да бива,
да би у Рај Божји
ногом стати могла,
уз Твоју подршку
да би снагу смогла.

Дај ми моћи да се
ноћу молит’ могу,
испунит’ пред Богом
обећање своје,
да Таворску светлост
око моје гледа,
Јеванђелску светлост,
и да Богу поје.

Дај ми силу да се
с злобницима борим,
да пролијем за Те
и крв своју радо,
по страдању своме
Теби сличан бивам,
с љубављу, смирењем,
Утехо и Надо.
Дај да срце моје
речи Твоје прими,
и да благовешћу
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испуњено бива,
готово ми срце
да Те сретне, Спасе,
и да чујеш моје
молитвене гласе.

Ка Божанственом
сусрету са Тобом
радује се моје
биће ради тога,
што ће моћи срести
над царима Цара,
и земље и неба
вечног Господара.

Приправно је Боже
моје срце сада,
да за Тебе, Спасе,
и крв своју лије,
достојање Твоје
љубав Твоју тражи,
радост што је с Тобом
никада не крије.
2.09.2012.год.
29.09.2012.год.
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Христос је Васкрс’о
о, Русијо Света,
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Православна, со ћеш
бити целог света.

Твоје време дође,
напред у бој крећи,
за свештену борбу,
против зла што буја,
и апостасија
што се светом шири,
све их мање жели
појат Алилуја.

Христос ваистину
Васкрсе у слави,
Господ нек је с тобом,
благоверни роде,
не дај да те лажни
пастири заводе,
ходи на изворе
животворне воде.
8-9.08.2012.год.

У сакривеним
помислима – монах,
ломи замке света
и рат љути бије,
за грешења своја
пре свега се каје,

165

Инок Михаил

да би стеко љубав
Божју, сузе лије.
22.08.2012.год.

Ја Теби, Господе,
предајем свој живот,
кроз сву вечност треба
узносит’ Ти хвале,
Рус Ти православни
кајање приноси,
да му чујеш гласе
он од Тебе проси.
За пост и трезвеност
и молитве сузне,
с којима се душа
од грехова пере,
долази нам Христос,
наш Спаситељ мили,
ко ће против стати
слави му и сили.
22.08.2012.год.
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Злобник сад наступа
попут дивљег вука,
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Отаџбина моја
сад у огњу гори,
ја творим молитву
пред крвавим бојем,
молитва ми силно
у души виори.

И срце Господу
вапије у муци,
и за помоћ моли,
да помоћник бива,
и да лице своје
од народа руског,
рад’ грехова многих,
не уклања, скрива.
Не желим да умрем,
помилуј ме сада,
нек’ оде у бездан
та вештица стара,
моје призвање
Крсна ми је сила,
од ње ја задобих
многа бесцен дара.
Ја ћу убит’ на смрт
злочестивог врага,
и у Крсној сили
моћна ми је снага.
И ево, чује се,
команда, у бој,
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непријатељ бучан
спрема се за строј,
с Божјом помоћу,
умујем ја сада,
по сто пута с њима
ући ћу у бој.

Сва је вражија сила
изгубила снагу,
посечена буде
кад Господ зажели,
љубав као оклоп
од гранита бива,
а мач је молитва
Исусова жива.

Нас Божјих ратника
сабори су цели,
благодат Божија
све ће да нас снажи,
у подвигу вере
ми горимо сада,
печат Духа Светог
и боле нам блажи.
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Врло храбри борци
послушници Христа,
Русијски монаси,
специјалци они,
мужествени, храбри,
готови су били,
да се сваки коров
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из земље уклони.

Непријатељ бежи
и к’о звер завија,
а под њиме земља
силним огњем гори,
и душа Христова
благодари Богу,
молитва им после
боље зажубори.
30.08.2012.год.

Нас у свету, ево,
мало је остало,
ваистину верних
Милом Спасу Христу,
а чије је срце
трпело, страдало,
душу су чували,
у врлини, чисту.
А ми смо, уз помоћ
Божију, одбили
јаросне помисли,
злочестиве што су,
њихово кевтање
и лајање њино,
да би задобили
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благодатну росу.

Протерали а и
нисмо прихватили,
транспарентни врло
рај од антихриста,
мало, верно стадо,
ми љубимо Христа,
смирено ће за Њим
ходит’ душа чиста.
У рај се земаљски
душа нам не нада,
Небеско је Царство
двор Божијег стада.
3.09.2012,год.
5.09.2012.год.

О, дај ми, Господе,
у дуготрпљењу
Твој Дух Свети, да бих
и ја стећи мог’о,
срце у скрушењу
да Твојој љубави
предам Теби, Боже,
да бих снагу смог’о.
11.09.2012.год.
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А по послушању
монах труд улаже,
срце се Господу
и моли и ради,
од јутра до мрака
и кукуруз круни,
свом Господу кличе,
живећи у нади.
Ноћ је наступила,
у огњу је сада,
Исусово име
у молитви сриче,
крепи се и он сан
од себе одгони,
ноћу монах радо
свом Господу кличе.

Ноћ је за монаха
време љутог боја,
време битке у кој’
монах свој рат води,
да се инвазије
поднебесних сила,
и њихових мрежа
што пре ослободи.
31.08.2012.год.

171

Инок Михаил

Ја сам преживео
невоље и муке,
укрепила ме је
Божја сила сада,
закрилила вражјих
стрела које лете,
молитвеним штитом,
да душа не страда.
Своју свемоћ она
показује, јавља,
а над посрамљеним
дусима под небом,
у молитви моћна,
непобедна снага,
против власти таме,
злобних сила врага.
30.09.2012.год.
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Крсном силом рате
војници Христови,
мач им молитвени
пламтуса у сјају,
пуцају им вене,
ломе им се кости,
мрзитеља њиних
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кад им на пут стају.
И главе са плећа
њихових падају,
када на пут војсци
Спаса Христа стају.
30.09.2012.год.

Ја сам сам у рову,
мрзитељ мој стао,
оградио мене,
погубит’ ме жели,
и врелим оловом
он засипа мене,
рад’ пропасти моје
ликује, весели.

Легиони злобних
јуришају на ме,
содома, гомора,
верна деца они,
окружују мене,
притешњују врло,
злочестива клика
жели да ме склони.
Кад се изненада
лети у висину,
поднебесне силе
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то поднет’ не могу,
нападају сваког
ко Господа љуби,
и врлину твори
и угађа Богу.

Ангел Христов праве
закриљује, брани,
који су на правој,
Милог Спаса страни.
Православна вера
пост, молитву љуби,
против ње устају
легиони врага,
и на смрт је бију,
поништит’ је желе,
ради погибије
светих се веселе.

С Крсном силом борбу
против злобних воде,
војници Христови,
витези без мане,
молитвени мач им
пламти, злобне спржи,
ко ће смети да им
на пут ногом стане.
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Злобницима вене
пуцају од муке,
и ломе се кости
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и падају главе,
са рамена слећу
земљи у прашину,
кад мачеви војске
Милог Спаса сину.

О, дај ми, Господе,
силу да бих мог’о
у бој молитвени
против злобних стати,
бију ме ветрови,
дувају у лице,
Христос ће ми силу
да победим дати.
Пуцају опсаде
што около стоје,
око мене, беже,
мог Бога се боје.

Ја с вером призивам
силу Бога мога,
у жестокој борби
с гнусним грехом сада,
са Крстом Голготским
и Голготском крви,
у Премилом Спасу
сва је моја нада.
Ја ћу победити
у Христу, са Христом,
без Њега победник
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не бих мог’о бити,
мој Спаситељ мени
утеха и нада,
у рату и миру
Добри Пастир стада.
26.06.2012.год.
11.07.2012.год.
15.10.2012.год.

На бојном сам пољу,
на узбуну звоним,
огњем непрестане
молитве зле гоним,
и сунчев залазак
засенићу тада
сијањем молитве,
у Богу ми нада.
По духовној стази
сад војници ходе,
команда одзвања,
Руси у бој крећу,
ни корака назад
устукнут’ не желе,
само напред иду,
победи веселе.
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Са бајонетима
на злобне се креће,
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човек до човека
са мном је у строју,
јер ми бој бијемо
за Русију Свету,
и без плате за њу
у љутом смо боју.

Наш Цар светлоносни
над Русијом стаје,
из недара неба
он се нама јавља,
кроз небеска врата,
на трон свој узлази,
од његовог сјаја
и сунце залази.
За Христа бој бијем
до крви са Њиме,
страдам и распињем
за Трећи Рим сада,
ко хоће да свештен
да постане, бива,
у њем многобожно
не мож’ да се скрива.

Ја вам благовестим,
пламено вам зборим,
и малињацима
одзвањају слова,
за отаџбину и
веру се молим,
за Васкрс Русије,
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да постане нова.

На бојном сам пољу,
на узбуну звоним,
огњем непрестане
молитве зле гоним,
и сунчев залазак
засенићу тада,
сијањем молитве,
у Богу ми нада.
31.01.2011.год.
17.10.2012.год.

Света нам Русија
на продају сада,
сирови додатак
еврозони није,
Света је Русија
храм Божији била
од искони, зато
Драгом Богу мила.

Да, Пасхална звона
о томе нам звоне,
све пагубно што је
од нас да уклоне.
178

31.07.2011.год.
1.08.2011.год.
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Грешног света век је
врло кратак, ево,
знамења последњих
времена су сада,
Бог ће сачувати
свештени остатак,
док опет не дође
из Небеског града.
Пасхалну победу
над злом да објави,
кад ће праведници
засијат’ у слави.
28.12.2011.год.
1.01.2012.год.

Господ благосиља
да се спозна духом,
да ће наступати
дани тешких мука,
и период кризе
и невоље сваке,
и глади и рата,
плача и јаука.
11.01.2012.год.
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У Русији Бог ће
злобнике да смири,
и главе са плећа
њиних ће да лете,
благослов на нас ће
Господ да излије,
прославит’ у боју
русијске ће чете.
8.12.2010.год.

Крст Голготски мој је
пут који ја желим,
у Небески Дворац,
у дом Оца Мога,
знаменије Крста
мога Милог Спаса,
Њему увек кличем
кол’ко имам гласа.
28.12.2010.год.
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На торањ древнога
Кремља са небеса,
промисла Божијег
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долетеће хтења,
да Божију вољу
Русима објав’те,
са двоглавим орлом
да се звезда мења.
Господ ће злобнике
Русије да смири,
отсецаће главе
безумним са плећа,
свесилан је Господ
то чинити може,
о, хвала Ти за све,
Саваоте Боже.

Крстом ће Русима
Бог благослов дати,
руски мач прославит’,
јер ће уз њих стати.
Бог никад од никог
поруган не бива,
сви ћемо ми Руси
јединствени бити,
нас ће православне
Бог да благосиља,
мрзитељи Руса
не могу се скрити.

Изборити да се
Трећи Рим нам јави,
нечастиве склонит’
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да на пут не стају,
благослов ће Божји
уз праведне бити,
а злочестиви се
неће моћи скрити.
25.12.2010.год.
27-28.12.2010.год.

У тајни ме списак
ставили злобници,
мрзитељи моји,
стрељати ме хтели,
уз кривицу да сам
патриот, хришћанин,
кад би само могли
живог би ме јели.
Сценарио злобни
направили за ме,
ал’ ме Господ спасе
од синова таме.
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Мене су унели
у списак да би ме
стрељали јер мене
видети не желе,
зли крвници који
погиб’о ми граде,
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и по сценарију
„старе змије“ раде.

Клеветници моји
против мене стају,
што искрено желим
пролити крв своју,
за отачку веру,
веру праотаца,
у витешком а и
за Крст Чесни боју.

Сав живот сам своме
Господу предао,
и Божије завете
испуњавам радо,
за Божијег Сина
а који је Љубав,
а Који је за нас
на Крсту пострад’о.

А не само вама,
мрзитељи моји,
више васељени
целој зборит’ желим,
благовестиће вам
и срце и уста,
кад о вери зборим,
радујем, веселим.
О истинској вери
и благословеној,
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о Тројици Светој,
о Васкрслом Христу,
целом свету желим
благовестит’ сада,
Творцу васељене
небо-земног сада.

Да будем у списку
за стрељање, ја сам
небом удостојен
од Господа свога,
рускога сам духа
син рускога рода,
псалмопојац, појим
и с Господом стојим.
И монах и војник
православни ја сам,
христијанин који
свога Бога љубим,
и Божије име
увек славословим,
и наду у Бога
никада не губим.
29.12.2010.год.
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Сву бол за Русију,
отаџбину своју,
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коју врло љубим,
за Русију Свету,
а коју смирено
у срцу свом носим,
куда год да пођем
по беломе свету.

Као Крст Голготски
муку рода свога,
без роптања носим
сваког дана сада,
очекујем шта ће
на крају да бива,
Пасхална благовест
у Богу ми нада.
23.11.2011.год.

Свет се у саблазни
погрузио, ево,
све ћу их одбацит’
прихватити нећу,
и достигнућу
до светлости Бога,
који светом влада
са престола свога.
И у срцу сласти
ја убити желим,
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зло добрим победит’
да се зло не шири,
а то је призвање
монаха - поете,
да се цела земља
миром миомири.
29.12. 2010.год.

Господ благослови
саборно се молит’,
да Свету Русију
уједини целу,
да за Веру Праву
скупа борбу воде,
да се од тирана
својих ослободе.
Мрзитеље своје
да победи лако,
и да торжествује
над злобнима она,
да јој мрзитељи
сви изгубе снагу,
да муком не муче
Отаџбину драгу.
30.12.2010.год.
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Нек’ је слава руској
будућој победи,
нек’ је слава Богу
и Господу Сила,
да се спасавамо
у последње дане,
у ковчегу Цркве
која нам је мила.

У последње дане
Господ благосиља,
да нам брод спасења
Црква наша бива,
на животном мору
Црква одолева,
и остаће света,
за Господа жива.
1.01.2011.год.

Даруј ми да умрем
достојно са мачем
молитвеним, који
у руци ми сада,
предадох се Богу
да ме благослови,
последњим уздахом
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у Богу ми нада.
31.12.2010.год.

Молитва усрдна
поезија огња,
а и вибрације
мене слуге твога,
и да Реч Божија
као аларм бива,
под знамењем Крста
Твога, мога Бога.

Да хришћанин војник,
православац врли,
веру православну
поштује и грли.
Молитва усрдна
поезија огња,
а и вибрације
мене грешног раба,
Света се Русија
са колена диже,
из набреклих вена
ратна сила стиже.
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Молитва усрдна
поезија огња,
јесу вибрације
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мене грешног сада,
по Божијој речи
против злобних стајем,
и злобнима мира
не желим да дајем.
Мач је мој победни
Крст Исуса Христа,
са Њим ја сатирем
моје мрзитеље,
кад сам са Господом
непобедан бивам,
осим Спаса немам
друге спаситеље.

Молитва усрдна
поезија огња,
а и вибрације
мене грешног раба,
Руски Православни
Цар у Христу ходи,
Крсном силом борбу
против злобних води.
Сви злобници Цара
од њег ће да беже,
ил’ ће се заплести
у сопствене мреже.
Молитва усрдна
поезија огња,
а и вибрације
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мене грешног раба,
пламеним речима
а у стиху што су,
са вером се молим
скупљам вишњу росу.

Боже, силом твојом
да Русија, Мати,
што пре нам васкрсне
у слави и сили,
да јој злочестиви
не могу да приђу,
када уз нас буде
наш Спаситељ Мили.
30.07.2011.год.

Опет трагедија,
погибија људи,
и опет се врше
гнусни ритуали,
и опет пирује
нови Ирод сада,
глава на тањиру
јер праведник страда.
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Од жртвене крви
опет злобни пију,
жречеви опаки
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крв праведну лију.
8.09.2011.год.

Исусе мој, мени
грешење опрости,
и да ја одбацим
злонамерност своју,
и од адског огња
Ти мене избави,
под заштиту своју
мене, Благи, стави.
Да бих ја Дух Свети
стекао, добио,
и у вечност да би
ноге стале моје,
и да орадошћен
рад’ помоћи твоје,
да ти у радости
биће моје поје.
15.09.2011.год.

О, Света Русијо,
сад је крај времена,
твој Цар теби иде,
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с колена се дижи,
чуј глас од Господа
што се небом ори,
Отаџбино моја,
буди Богу ближе.

О, Христос воскресе,
мрзитеља нема,
као прах са земље
што ветар одува,
тако злочестиве
Помазаник спржи,
јер одредбе Божје
не жели да држи.
Ево иду дани
по пророштву бива,
и устаће Руси
врло храбри што су,
и против злобника
бој водити љути,
по Русији биће
свуд безбедни пути.
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Твоја је Победа
о, Русијо Света,
Крст Господњи који
злочестиве слама,
да из отаџбине
Свете нам Русије,
силом Чесног Крста
повуче се тама.
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Наш Руски Цар рођен,
пророштва говоре,
последње је време,
у вери се моли,
дижи се с колена
о, Света Русијо,
порази злобнике
и муке утоли.

Светој сад Русији
иду светли дани,
устају у њози,
храбри, крепки, смели,
ко им на пут стане
њега више нема,
војска Богатира
погиб’о им спрема.
1.01.2010.год.

Пробуди се из сна
о, Русијо мила,
јер наступа време
отпадништва сада,
и апостасије
отворене двери,
много земнородних
у невољи страда.
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Обрати се к Богу
о, Русијо, чуј ме,
на крају времена
почуј моје гласе,
ево, на прагу је
и лажни месија,
који ће лагати
да ће свет да спасе.
Отима се за власт
лажљиви сатана,
он једино жели
да погуби многе,
и против спасења
многих душа ради,
кулу од карата
он ће да сагради.

О, Света Русијо,
нек’ ти је на знање,
Руски Цар је рођен,
од Господа вођен,
јединствени да сте,
времена су луда,
препуна пилата
и безбожних јуда.
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Аларм објављује,
већ крај је времена,
Горњему сабору
предстати се мора,
храмови и с њима
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свети манастири,
вражју силу руше,
прогоне и гуше.

Славни Богатири,
земљу своју бране,
витезови духа
и витези мача,
од свих који желе
да искриве веру,
да праведан страда,
јагње Божјег стада.

Све што добро творим
од Бога је мога,
добра дела моја
ниспослао Творац,
да испуним вољу
Спаситеља мога,
Да наследим дивни
Божјег Раја Дворац.
И за царски венац
ја се молим сада,
мирим се са вољом
мог Цара и Бога,
Он је Добри Пастир
словеснога стада,
узвешће на престо
Цара нам земнога.

Да власт антихриста
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одбацим, не примам,
и вражију силу
ја низвргнем радо,
с нама Бог пребива!
Христос је васкрс’о,
и Он ће васкрснуст’
све словесно стадо.

Русија нас Света
у љути бој зове,
Цар нам Православни
ка трону корача,
неће бити више
у Русији мука,
широм Православља
јаука и плача.
21.10.2011.год.
29-30.2011.год.

Већ је крај времена,
антихрист јуриша,
да власт светску узме,
с њим напасти ходе,
и болести љуте
и ратови с њиме,
нови содом, гомор,
славиће му име.
196

23.11.2011.год.
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Три шестице људи
многи ће да приме,
нано-биочип ће
многи да прихвате,
у телима људи
хотел за-vip биће,
сами да то чине
радост демон скриће.
23.11.2011.год.

Пожањи молитвом
трње ти у души,
и крсни пут прођи
ти достојан сада,
печат антихриста
ти одбаци радо,
и завапи Христу:
Утехо и Надо.

И истински веран
ти до смрти бивај,
твоме Милом Спасу,
за њим ходи радо,
Који је за тебе
и сву васељену,
на Крст био распет
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и љуто пострад’о.
23.11.2011.год.

Ево, гинем сада
и снаге ми треба,
Христа сада молим
да помоћник бива,
у души се јавља
светлост са Тавора,
Господ одговара,
душа опет жива.
Јер тебе нигде
у светском нема,
нити ко светски
код Тебе бива,
у дубини срца
затворена она,
молитва Господу
зажубори жива.
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Тајно се Господу
помоли из срца,
да тебе лукави
не примети сада,
Бог те не остави
него ти се јавља,
да ти у Господу
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пребива сва нада.

Пресветога Духа
трудећи се стичи,
узевши Крст пођи
за мном, Господ зове,
наоштри молитве
умни мач свој сада,
срце од молитве
умне да ти гори.
И њоме исеци
све пагубне страсти,
дуготрпљив буди,
смирење заволи,
у смирењу нека
молитва виори,
у души, у срцу,
радосно жубори.

Против мрзитеља
Божјих храбро стани,
остатак верника
Ти сабери, Спасе,
не буди далеко
од словесног стада,
и у Православљу
утврди, чуј гласе.
Истекло је време
крај времена ту је,
Цар Руски је рођен,
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он ка нама ходи,
нашем земном Цару
припада држава,
а небеском нека
буде вечна слава.

Крв за Мене своју
када ти пролијеш,
у Божије Царство
узићи ћеш горе,
страдалци на правди
врло су ми драги,
поручује нама
Исус, Мили, Благи.
17.11.2013.год.

Прстен се затвара
од зловражјих људи,
специјалних снага
злочестивог врага.
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Труде се да творе
што се заповеда,
рускога поету
да убити треба,
убице поети
сад се добри праве,
и целив у груди
дају, њега славе.
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Песник је сад ратник
певам, злобне бијем,
са благим мецима
Јеванђелских речи,
а од тих метака
а стихови што су,
духовни, а који
лију вишњу росу.
И поништавају
злочестива дела,
та недела врага,
у Богу нам снага.

И дуже од века
овај бој се бије,
ја нисам сам, Христос
са мном бива, ту је,
брло близу злобник
и предсмртни урлик,
Господ нам мољења
врло радо чује.
Муниције нема
само нож, бајонет,
уперимо против
злочестивих сада,
то су благодатна
средства од спасења,
код онога ко се
у Господа нада.
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Пост и уздржање,
Покајање, Причест,
све свете врлине
оружије то је,
у молитви умној
непрестано бивај,
благо оним који
на молитви стоје.

Да би Светог Духа
задобио силу,
потпуно на Бога
ти полажи наду,
Господ ти мољење
одбацити неће,
Пут, Истина, Живот,
пут ми је до среће.

Христос мој Васкрсе,
злобних се не бојим,
не разувери ме
злобник, змија стара,
он не сломи мене
а и не погуби,
јер се о свом слузи
Благи Господ стара.
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Благослови Господ
ратујућ’ победим,
јер ја живот волим
у Христу жив бивам,
ко је с’ Христом, никад,
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умрети не може,
и кад умре жив је
он код Тебе, Боже.
26.12.2012.год.

Са Христом одлазим
на фронт добровољно,
да бих окусио
благодатног хлеба,
померити назад
земље хоризонте,
узићи молитвом
све до Вишњег неба.
5.01.2013.год.

Запад страсно жели
лажнога месију,
и његов је идол
и кумир му драги,
ради Православне
Русије Бог трпи,
сагрешења многа,
Праведни и Благи.
6.01.2013.год.
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Крај времена иде,
време без граница,
васељенска борба
добро са злом рати,
ја се подвизавам,
духовни бој бијем,
да би с десне стране
Христу мог’о стати.

Вечито са Христом,
мојим Милим Спасом,
да пребивам желим,
рад’ тог’ се веселим.
Мрзитељи моји
подивљали сада,
и заседе праве,
појести ме желе,
и да би принели
они жртву аду,
ради погибије
честних се веселе.

Утолити желе
генског огња муку,
и погрешно врагу
пружили су руку.
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Непријатељ сања
пирову победу,
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он отровним копљем
пробит’ штит мој хоће,
на камену вере
молитвено стражим,
к’о гранит сам камен,
Богом боли блажим.
Рањен сам у срце,
крв ми тече, лије,
са дубоком вером
ја се Христу молим,
Тројици Пресветој
преузносим гласе,
да ми даје снаге,
из невоља спасе.
Да бих победио
у љутоме боју,
бранећ’ веру праву,
отаџбину своју.

Торжествује тама,
узалуд се хвали,
посрамњена била
злонамерна прича,
и победоносно
у љутоме боју,
кроз благодат Божју
Господ се велича.
Овом благодаћу
срце се исцели,
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зацељене буду
крваве нам ране,
a у искушењу
срце ми ојача,
да у души мојој
после муке сване.

Да Христова жртва,
љубав према мени,
мени снагу даје
у муци и јаду,
кад сам у невољи
ја вапијем Богу,
у Господа свога
полажем сву наду.

Крај времена иде,
време без граница,
васељенска борба
добра са злом бива,
ја се подвизавам,
духовни бој бијем,
с десне стране будем
да ми душа жива.
10-11.01.2013.год.
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Непријатељ, ево,
око мене стао,
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прстен се затвара,
припрема се сада
да оконча битку
кагал бесан врло,
погубит’ ме жели,
у Богу ми нада.

Крвави, жртвени
обед творит хоће,
и смртна ме тама
не уплаши тада,
мој дуг да молитвом
против греха бивам,
у Богу ми увек
потпора и нада.

Ја нисам сам, са мном
Божија је сила,
и са мном саборно
ратници су Бога,
ко ће против стати
кад ме Господ штити,
уз Божију помоћ
безбедан ћу бити.
Свој мач молитвени
из корица вадим,
ја у православном
сад војујем строју,
заједно бијемо
мрзитеље своје,
Богу биће наше
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преумилно поје.

Дај ми силу, снагу,
победу у боју,
злочестиви врло
јуришају сада,
када нам помогнеш
злобници се губе,
у Теби ми, Боже,
потпора и нада.
Не тражи од мене,
о, кагане злобни,
бесовске поклоне
да ти ја подарим,
без испитивања
оста смрт и рђа,
за бесовске ствари
никада не марим.

С Божијом помоћи
прођох искушења,
и по смртној грани
и ивици ножа,
по крају пропасти
али ја жив оста,
читава ми оста
и душа и кожа.
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Свима народима
ја говорим сада,
и свој васељени:
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пробуди се сада,
дижи се с колена,
о, Русијо Света,
нек’ ти је у Богу
утеха и нада.

Благовест пламену
благовестим сада,
Руски Цар нам иде,
на трон сести хоће,
и ред ће увести
међу Православне,
да не смеју јести
забрањено воће.
30.31.03.2013.год.

Стани, не торжествуј,
о, апостасијо,
и о победи немој
трубит’ васељени,
зашто си нам увек
поражена, Мати,
о, Русијо Света,
у бој мораш стати.
Свуда се у свету
зло нам укорени,
против њег’ се мора
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борити до краја,
зло нам је на путу
од нашег спасења,
оно не да ући
у пределе Раја.

Тама се сад сили,
у сети се купа,
она помрачује
сазнаније људи,
и по својој вољи
електронским ланцем
плен везује да се
из ропства не буди.
Сада жели гнусно
антихриста племе,
служитељи они
рамфановој звезди,
све потчинит’ власти
врло злобне звери,
противнику Бога
и истинској вери.
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Брендирани они
печатом сатане,
а и злочестиве
слуге Велијара,
што сатанску вољу
поштују и творе,
у пак’о их води
злобна змија стара.
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Гледам да победу
духа отпадништва,
објављује трубом
широм целог света,
на граници Свете
Русија се пржи,
јер Русија Света
наук Божји држи.
Молитвене стене,
манастири свети,
и апостасија се
одбија и бледи,
у Русији Светој
молитва жубори,
све што није добро
молитва сагори.

Отаџбина моја
пробуђена биће,
из сна ће устати
у то имам наду,
и с том вером сада
Господу се молим,
Господ ће помоћи
своме верном стаду.
Ни сатани нити
безакоњу неће,
на колена пасти
Русија нам Света,
нити звери она
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поклонит’ се жели,
Господу се моли,
Њему се весели.

Она је вођена
Божјом благодаћу,
подигнута епским
својим синовима,
сусреће их сабор
небеских ратника,
од њих пострадалих
светих мученика.
Дароваће Господ
и Русији Цара,
Цар ће да сједини
све Русе, Словене,
и Софија света
освећена биће,
православним, ево,
боље време свиће.

Освећена биће
тад Софија света,
освећена биће
све до краја света,
светом Литургијом
осветит’ је треба,
то је воља Бога,
Спаса Свемоћнога.
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Стани, не торжествуј,
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о, апостасијо,
о победи својој
по свету не труби,
није поражена
велика Русија,
она веру своју
у Бога не губи.

Ми Руси са Светом
Крви Милог Спаса,
и у православној
вери ми смо сада,
спојени љубављу
Христовом међ собом,
Бог ће нас укрепит’,
у Богу нам нада.
Није важно ко ће
бити већи, бољи,
када се предамо
вишњој Божјој вољи.
22.01.2003.год.
9.08.2013.год.

Свет је обезумљен
у страстима сада,
заборавља Бога
и у греху живи,

213

Инок Михаил

пороци су мили
души што грех љуби,
што страх Божји нема,
одбацује, губи.
Тама се надвила,
антихрист на прагу,
и апостасија
свуд се видет’ може,
она сад на земљи
торжествује врло,
а Господу Сила
не поје им грло.

У зло је упало
антихриста племе,
на Свету Русију
хорде се подижу,
желе је ставити
под власт гнусне звери,
око руске земље
као мрави гмижу.
Завладат’ над руском
душом они желе,
узалуд ликују,
радују, веселе.
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Али тријумфује
сад апостасија,
сад нам о победи
својој труби она,
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жива, и живеће
велика Русија,
са Христом је сада,
у Њему му нада.
Догмате је вере
чувала Русија,
и благовестила
народу о Христу,
благовестила је
и сада то чини,
чувајући душу
непорочну, чисту.

Пречиста Покровом
сву Русију штити,
и од зла је склањала
у претешко време,
и од пораза је
до сада сакрила,
до доласка Цара,
од Господа дара.

Цар је Богом дани,
Руски, Православни,
Русе и Словене
он ће да сједини,
у моћи и силни
савез ће да створи,
тешко сваком ко се
с тим савезом бори.
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Света вера и Цар,
народ и Русија,
овде искра наде
за последње дане,
кад је вера тврда,
кад је вера жива,
Русији са својом
вером ће да сване.

Ми Руси живимо
и дишемо Богом,
молитве и поста
и у подвигу ми смо,
Еванђелски народ
нама име дају,
војска Милог Спаса
били смо и бисмо.

Ми смо Православни,
Русија нам Мати,
и ми је волимо
као мајку своју,
на застави нам је
знаменије Крста,
и са тим знамењем
бићемо у боју.
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Као богоносци
победници ми смо,
отпадништва сваког
које Бог не љуби,
победници славом
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Васкрслога Христа,
апостасија ће
од нас да се губи.
9.04.2004.год.
9.08.2013.год.

Сад у лонцу беда
скорби, искушења,
посред трновитих
пашњака и крша,
у духовној борби,
пламеној молитви,
Крст се Часни блиста,
знаменије Христа.
11.09.2013.год.

Муслимани сад су
смрт и рука врага,
и мом живом телу,
смрт оста без плода,
мене чува Господ
од злобника брани,
непобедив кад сам
на Његовој страни.

217

Инок Михаил

А моје призвање
благовест ми бива,
Господ благовести
на Крст да узиђем,
и у назначено
време, биће тако,
уз Божију помоћ
све ће бити лако.
22.09.2013.год.

Куга сад беснује,
у зло свет потапа,
и појачава се
у бездни порока,
премного их има,
неизмерни што су,
отимају свету
благодатну росу.

И за антихриста
луксузни пир спрема,
питам се за време
када ће то бити,
кад ће Бог од света
да окрене лице,
по промислу Бож’јем
кад ће се то збити?
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Али ти не брини
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о злу што ће бити,
нити о временуи
кад’ ће се то збити.

По Божијој вољи
наступиће време,
Светих Апостола,
и светих времена,
и Пророка честних,
земних а небесних,
у Књизи Живота
чија су имена.

Господ одређује
промислом и време,
на крају времена
руска зора свиће,
Православни исток
Бог ће да очисти,
на царскоме трону
и Руски Цар биће.
23.10.2013.год.

Дужник сам Твој, Боже,
од века до века,
с Голготскога Крста
Христос благослови,
мене што се молим
удостој, Господе,
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из љубави Твоје,
да Ти биће поје.

Ја у покајању
сузном стичем силу,
то што је од Бога
одређено сврших,
и Дух Божији чекам
да бих и ја стек`о,
свим срцем Те љубим
од суза се гуших.
Благослови да се
у молитви умној,
подвизавам и да
од греха се клоним,
Божје заповести
са радошћу творим,
са грехом у себи
и у свету борим.

Хоћу љубит’, љубав
задобити, стећи,
и за љубав готов
ја страдалник бити,
и с Божјом помоћи
страдајућ’ победит’,
љубав неизмерну
не желећи крити.
31.10.2013.год.
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Без Бога, без Божје
љубави смо слаби,
праху и трулежи
постали би храна,
Христова нам љубав
дух челичи, јача,
у немоћи крепи,
од смрти је брана.
22.11.2013.год.

Непријатељ мене
убити пожели,
ради погибије
моје се весели.

Попити, исисат’
крв, живот мој сада,
у смртној сам тузи,
мене ће да спасе
молитва ка Богу
непрестана моја,
и од мене грешног
Господ чуће гласе.
Амин.
26.11.2013.год.
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О, како је болно
срцу моме сада,
од злобника мога
бачено је копље,
окултно а уз то
психотронско што је,
мрзитељи моји
против мене стоје.
Гладне ће остати
све бесовске вране,
кад Господ уз мене,
слугу свога, стане.

О, Христе, спаси ме,
вапијем из срца,
са последњом снагом
Теби химне сричем,
мој Господ, Спаситељ,
Превечни Бог Мили,
за ме Он Крв проли,
Њему радо кличем.

Крсном жртвом својом
дане ми продужи,
са Крста нам руку
спасенија пружи.
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О, Исусе Христе,
дужник ти до века,
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сав ми живот, Спасе,
до скончања прими,
пусти суза мојих
молитвене реке,
кад Ти небо поје,
кличемо Ти и ми.
Океан љубави
Твоје стећи желим,
и ући у њега,
и томе се веселим.
26.11.2013.год.

Смрт на прагу душе
моје сада стоји,
но молитву она
победит’ не може,
њу је Васкрслога
победила сила,
смрт ме напустила
јер ми није мила.
27.11.2013.год.

О, како немоћан,
спутан и ослабљен,
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без Бога сам врло
ослабио сада,
од трулежи трулеж,
од праха прах који,
ветар свуда носи,
у Богу ми нада.

Змија ме окултна
психотронска трује,
парализујући
вољу моју сада,
и страх изазива,
жели да ме нема,
хајка безобзирна
на мене се спрема.

О, како ме сила
мрака угњетава,
мучи ме и дави,
са њом борбу водим,
и понестало ми
снаге да се борим,
трудим се и даље
Богу да угодим.
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И смрт непоштена
показује зубе,
жели да ја главу
своју њој преклоним,
злурада је она,
уграбит’ ме жели,
да ми што пре дође,
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радује, весели.

Нико ми не може
у грешноме свету
да помогне, јер сам
у великој муци,
у њему све старо
и све је од глине,
у невољи ходим,
Боже, Твојој руци.

Ја молитвом умном
гоним у заборав,
све што није добро
и Господу мило,
улазећи у се,
у дубине срца,
кајућ’ се за оно
што је грешно било.

У недрима срца
дубокој молитви,
живим с благом надом,
вером и љубављу,
дођи, о, Господе,
Васкрсли у сили,
Спаситељу моћни
и Исусе мили.
Да ти злобницима
нашим за крв платиш,
за праведну крвцу
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по делима вратиш.

У молитви к Богу
моћ и сила моја,
кроз вражје путеве
пробијају звона,
свима народима
објављују Христа,
да нам Господ иде,
објављују она.

Цар над царевима,
наш Васкрсли Господ,
иде и не касни
да свом свету суди,
Судија Праведни
а и Милостиви,
успавану савест
код многих сад буди.
27.11.2013.год.
2.01.2014.год.
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Ја сам к’о прах био,
плак’о сам рад’ тога,
пред Богом се кај’о
рад’ грешења мога,
и са страхом Божјим
на Причешће ходим,
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да благодат примим
од Цара и Бога.

Погордих се ради
благодати Бога,
и страх Божји рад’ тог’
од мене се губи,
рад’ тога сагреших
и искушан бивам,
поново прах постах,
од Бога се скривам.
Христе, опрости ми,
молим Ти се сада,
са сузама чекам
кад ћеш ми помоћи,
кајући се грешник
од праха прах бивам,
вапијем Ти, Спасе,
по дану и ноћи.
Поврати благодат
и страх Божји сада,
Твоме слузи који
у Тебе се нада.

Сузним молитвама
ја Дух Свети стичем,
са Њим се сокруших,
страх Божји се врати,
и с Њиме самилост
ја задобих Твоју,
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Господ тугу моју
отклони, прекрати.
У сузама мојим
благодат је била,
покајна молитва
моме Богу мила.

1-2-3.12.2013.год.
Ломили ме злобни,
поломили нису,
и цепали моје
срце хорде њине,
врло љути били,
нису ме убили,
једва жив остадох
од синова тмине.

Сав сам у ранама,
но жив сам остао,
и без унинија
дани моји теку,
са последњом снагом
вапијем Ти, Спасе,
у помоћ Те зовем,
чуј мољења гласе.
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Да укрепиш мене
у духовном боју,
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и да не одбациш
Ти, молитву моју.

Једва сам жив сада
види се на штиту,
израњаван љуто
у опаком боју,
потпуно сокрушен
с духовном нишчетом,
са смирењем, Спасе,
иштем помоћ Твоју.

Са смиреним срцем
и искреном вером,
молећи се Спасу
Божјег Духа стичем,
о Крст Христов злобни
поломише зубе,
зато мом Господу
непрестано кличем.
Наш Спаситељ од нас
на небо узлете,
у слави пребива,
много љуби свете.
Тврђи од гранита
Крст Господа мога,
тврђи од челика
Крст Цара и Бога.

Господ је уз мене,
победници ми смо,
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Христос је васкрс’о,
остављени нисмо.

Дар Божији – живот,
у себе примисмо,
добро смо храњени
Божанственом росом,
Творац нас свакога
благосиља дана,
може зауставит’
време из свог стана.
13-14.12.2013.год.

Непријатељ сада
са псима ме лови,
са свих страна мени
ближе злобни лај,
и посебан одред
за то је приправан,
плаћене убице
доћ’е у мој крај.
И масонски пси ће
јуришати на ме,
Господ ће мe чуват’
од синова таме.
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Наредба за мене
само једна бива,
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убит’ га на месту,
не дат’ да се брани,
посланик Божијих
вести умрет’ мора,
јер је на Божијој
а не нашој страни.

Православна Руска
земља ће да буде
Трећи Рим са својим
непобедним Царем,
Руски Цар нам иде,
непобедив биће,
Православним, ево,
благостање свиће.

Сваки дан на грани
преживљавам смртној,
са молитвом ходим
по ивици ножа,
плаћене убице
одапињу стреле,
убити ме желе
и са мном се гложе.
И у магновењу
живот тежак бива,
Господ га од злобних
хорди до сад скрива.
Ја се молим сада
са сузама Богу,
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кајем, и смирујем
пред Господом мојим,
са вером у срце
глас Божији примам,
љубав неизмерну
према Богу имам.
Да би претрпео
ратујући храбро,
анђеоски лик ме
окрепљује, снажи,
сугуба благодат
у души ми сада,
да сам победитељ
злобних сила ада.

Свете нам Русије
Богатири стоје,
за бој су приправни,
злобних се не боје.
Моћна им десница
врло јака вера,
и поглед им оштар
да злобнике тера.
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У срцу помињу
Исусово име,
молитва Господу
у срцу жубори,
Христови војници
у монашком лику,
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специјалци они
свак молитву збори.

Непријатељ, ево,
у смртни лов ходи,
пре смрти кретени
к’о пси лају они,
специјалци Милог
Спаса му се моле,
рад’ њиног мољења
Господ злобне склони.
Разбише плаћене
псе масонске они,
молитвом монаха
Бог злобнике склони.

Специјалци што су
у монашком лику,
сву вражију силу
победили они,
ко пси су опаки
што зло творит’ желе,
ради погибије
светих се веселе.
Огњеним мољењем
содом, гомор пале,
светлошћу Истине
мрак прогоне густи,
монашески сабор
мољеније сриче,
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и Господу Сила
у радости кличе.

Пророческим огњем
благовесте горе,
Трећи Рим Русија
ускоро ће бити,
и свеблагу Божју
да објави вољу,
Руски Цар нам иде,
злобни неће скрити.

Он је непобедив,
Господ уз Њег’ стоји,
Руски Цар Господу
у радости поји.
3.12.2013.год.
10,14.12.2013.год.

Молитвом ћу умном
да поставим брану,
против смртног греха
и саблазни света,
и утеха које
грешни свет нам спрема,
без молитве срцем
правог мира нема.
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За Крст Христов они
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мењају свој живот,
рад врлинског жића
и Дух свети стичу,
живот вечни који
никад не пролази,
и Господу кличу
на Господњој стази.
Амин.
16.10.2013.год.
1.01.2014.год.

Господ благослови
да поживим даље,
а у пркос смрти
коју ми враг шаље.
Ум у созерцању
и молитви стоји,
и испија воду
Божанствене реке,
рвећи се с тамом
он благодат стиче,
и Господу своме
у радости кличе.
15,16.12.2013.год.
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Живот је мој сада
једноставан врло,
Трисвето понављам,
молим са три прста,
молитва, у боју,
а и Крст Голготски’,
размишља, Господ је
сишао са Крста.

О кончини својој
и када бој бијем,
размишљам да ли ћу
да Рај Божји гледам,
и о Пасха, Која,
над чудима чудо,
и мислима овим
да отступе не дам.
17.12.2013.год.
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Да л’ би ко желео
да за грешног страда,
или за болнога,
ко умрети жели,
све испуни Христос,
Вечно Слово Бога,
у светима својим

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

дивно слављенога.
17.12.2013.год.

Из љубави жарке
према Богу своме,
ја Му Свето Име
сад опевам радо,
угледајући се
на Господа свога,
ко и Он, опраштам
љубећ’ Бо’жје стадо.
17.12.2013.год.

Век двадесет први
носи тешко бреме,
и свима мука, ево,
видљива је сада,
и последње време
тече и истиче,
још мало остало
за земно нам племе.
18.12.2013.год.
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Доћи ће пролеће,
кренути сокови,
повијаће ветри
по Русији брезе,
ево сад су брезе
к’о руски пророци,
плачући имају
заједничке везе.
16.12.2013.год.
24.12.2013.год.

У спиралу свило
васељену целу,
и сломило петлу
звездани му врат,
и у ужасу је
сунце помрачило,
и када је Христа
распео Пилат.
24.12.2013.год.
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Божији Син опет
с дрвета Крсног,
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Крв своју пролива
за грешни род, нас,
и звезде се гасе
и падају с неба,
јер нам је на Крсту
тад распет наш Спас.
Истекле су сузе
Ангелске рад’ тога,
јер су грешни људи
Спаса свог распели,
нису знали шта су
чинили тог часа,
кад небо и земља
осташе без гласа.
26.12.2013.год.

Терет злочестивих
а и мрачних мисли,
страстима распаљен
и порок тад’ бива,
зле мисли ум муче,
не дају му мира,
душа спада с ногу
рад’ њиховог пира.
Све мора учинит’
у Русији пророк,
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да сви превазиђу
сагрешења своја,
и тако свак’ треба
врлински да ходи,
и да благородан
живот увек води.

Тако благосиља
Бог, Господар свију,
да сви љуту битку
против греха бију.

Пророковат’, трпет’,
твој Крст дуг пророка,
певај о истини
Христа Спаситеља,
твоје време иде,
убрзо ће стићи,
по промислу Спаса
и Искупитеља.
Благослови да се
о Богу сад поје,
даруј силу да се
о Њему не ћути,
да могу испунит’
дуг, Теби се молим,
и да су ми увек
сви врлински пути.
4.01.2014.год.
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Ево, зло поново
зубе поломило,
о Крст Спаситеља
у Њему нам снага,
и сва наша моћ сад
у Њему пребива,
благодатна сила,
души нашој драга.

Зле помисли, страсти,
она пали собом,
Јеванђелским огњем
и пророчким пржи,
Крст, слава анђела
и демона рана,
благо сваком који
Крст Свечесни држи.
4.01.2014.год.

Ја копним у руском
Православном духу,
и син сам Русије
Отаџбине своје,
њен венац и скиптар
врло моћан што је,
десницом Бог чува,
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скупо благо моје.
13.06.2004.год.
24.07.2004.год.

Беси сада тајне
договоре праве,
и Русију Свету
распарчати хоће,
о Божијој вољи
не желе да знају,
њо’зи увек нуде
забрањено воће.

Анђели Русију
моју Свету бране,
против сваког који
на пут њо’зи стане.
16.11.2003.год.
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Кад Христа распеше
ад се радовао,
би само тренутак
за победне снове,
расковао узе
Син Божији тада,
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трећи дан васкрсе
Добри Пастир стада.
По Очевој вољи,
све било и бива,
страдање и Васкрс
Божијега Сина,
и смрт не ликова,
поражена била,
и обезоружана
постала јој сила.
16.11.2003.год.

Сакрићу се сада
од саблазни света,
усамљен, кајем се
и Богу се молим,
сузама обливам
мољеније моје,
са смирењем Богу
зборим, јер га волим.
И са кротким срцем
молим му се сада,
и са чвстом вером
ја Господу кличем,
Господе помилуј
и Русију спаси,
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све Ти је могуће,
знам Свемоћан да Си.
21.01.2006.год.

Љубите Господа
сви ви Руси сада,
нек’ вам је у Спасу
потпора и нада.

Са свим бићем својим,
и душом и срцем,
Православну веру
негуј је и чувај,
за Русију Свету
ти жртву принеси,
и жртвуј и себе,
радост јој донеси.
21.10.2004.год.

Жив је дух Русије,
несаломив бива,
и русијски гениј,
Русија је жива.
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У сурове дане
пуних искушења,
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и гоњења која
нечастиви твори,
када се победни
усклик врага чује,
када нечастиви
завере нам кује.

Русија се диже
са колена сада,
Свемоћном Десницом
Премилога Творца,
поново злурадо
радују се врази,
Рус ће их препознат’
к’о прах ће да гази.
Посрамњени биће
мрзитељи Руса,
Русија се, ево,
у Господа нада,
Бог ће је избавит’
из беда и мука,
уз њу ће да бива
Милог Спаса рука.

Русија се моли,
да је Господ чује,
у подножју она
Голготскога Крста,
и каје се за сва
сагрешења своја,
јер на кривом путу
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дуго време стоја.

Гледа на Распетог
Христа, своју наду,
Доброга Пастира
словесноме стаду.

Света се Русија
сад усрдно моли,
вапије Пречистој
да је од злих брани,
верује у Њено
моћно посредништво,
безбедна је кад је
на Њезиној страни.
Да на себе Милост
привуче свог Спаса,
и да Господ буде
глас Њенога гласа.

Услишиће Она
мољенија гласе,
узвисит’ пре краја
Русију ће милу,
и узнеће тамјан
својих молитава,
к престолу Свемоћног
дарујућ’ јој силу.
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И Бог ће погледат’
на молитве сузне,
примиће усрдна
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Пресвета мољења,
опростит’ Русима
бивша сагрешења,
штитити од злога,
исправити хтења.

Нека се радују
мрзитељи наши,
постали су славни
победници сада,
прогутаће они
грешничке плодове,
од оних што нису
овце Божјег стада.
У подлости својој,
лукавству, издаји,
што у души својој
нечастиви гаји,
зло смишљају они,
на добру не раде,
погибао себи
и свом роду граде.

Помрачени својим
безумијем, они
„непогрешивошћу“
гордо поглед дижу,
и препознаће их
на брду пукови,
када поражени,
посрамљени гмижу.
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Да све испуњено,
обављено буде,
по вољи Премудрог
Саваота Бога,
сад сили истине,
праведност Закона,
испитује, куша,
а Бога не слуша.

О, Христос Васкрсе,
у то сумње нема,
и том вером живи
Русија нам Света,
и руски се гениј
сад из ропства диже,
и народ се буди,
Богу све је ближе.
Чесни Богатири
славних покољења,
рађају се, ево,
Русији Синови,
руски дух и гениј
силовити што је,
из све душе, срца,
своме Богу поје.
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Благослов од Бога
задобију, стичу,
и Господу сила
у радости кличу.
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Ти си Богу веран,
разгониш дим сумње,
а по свемогућој
вољи милог Творца,
поново се за бој
руски гениј спрема,
да сокруши врага,
у Богу му снага.
Светом, непобедно,
Крсном силом биће,
мрзитељи Руса
поражени врло,
земља руска њима
гробница ће бити,
захваљиват’ руско
Господу ће грло.

Знај да Православна
и Отачка Вера,
снагу даје твојој
о, Русијо, деци,
победу ће њима
Благи Господ дати,
уз пукове руске
Спаситељ ће стати.
И славни ће бити
русијски пукови,
убојити биће
њихови лукови.
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У прошлом, будућем,
у времену сада,
жива ће да буде,
Отаџбина наша,
жив је дух Русије,
несаломив бива,
и русијски гениј,
Русија је жива.
У сурове дане
пуних искушења,
и гоњења која
нечастиви твори,
жива ће Русија
и тада да бива,
под омофор Мајке
Божје да се скрива.
30.10.2001.год.
7.11.2001.год.
8.11.2001.год.

Света је Русија
Рим Свештени Трећи,
нико тада од ње
неће бити већи.
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А ми Православни
полажемо наду,
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у Господа Свога,
што нас од злих брани,
удео нам благи
од Господа дани,
благодаримо Му,
на нашој је страни.
Света ће Русија
Трећи Рим да буде,
свештени, који ће,
бити Рај за људе.

Русија ће бити
Трећи Рим, јер тако
пророци прорекли
у пређашње време,
и Божја благодат
у њој ће да бива,
ништа скверно у њој
не мож’ да се скрива.
До сада промислом
Господ је сачув’о
Свету нам Русију,
и сада је чува,
а Четврти Рим се
појавити неће,
Трећем Риму тече
река мира, среће.
Овај Рим у лонцу
бедама зачињен,
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биће чврст к’о бронза
од кад је постао,
а и дух је његов
молитвом узвишен,
ширећ’ се на горе,
планине и море.
На њему је печат
благог Избраника,
на подвиг се избра
не без сврхе своје,
пође на проповед
Јеванђелског слова,
и страда за Христа,
само Њему поје.

Русија ће Трећим
Римом да се слови,
у то нема сумње,
тако ће да буде,
Руски Православни
наш Цар, ево иде,
државом да влада
добри пастир стада.

252

И сам ће га Господ
десницом узвести,
а Царица неба
скиптар му да чува,
и руског ће Цара
благосиљат’ Она,
заклањат’ га од злог
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ветра који дува.

Сама ће му скиптар
уручити она,
Цару свих Словена
Заступница бити,
биће Цар народа
свих руских земаља,
у царству почупат’
баш све што не ваља.

Он ће примит’ скиптар
и задобит’ силу,
апостасији ће
поломити крила,
и победни њен марш
растурен ће бити,
Цар ће је разбити
к’о да није била.
Када се овенча
велика Русија,
и кад Цар Русијски
на свој трон узиђе,
и апостасију
успава тог часа,
залеђена бива,
остаде без гласа.
У држави моћној,
Светој нам Русији,
Цар један и моћан
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к’о у старо време,
кад на трон узиђе
зас’јаће на њему,
и Цар ће штитити
све словенско племе.
Православни Цар ће
врло моћан бити,
злобници његови
од њег’ ће се крити.

Биће могућ’ савез
свих братских народа,
на камену вере
сједињени биће,
Цар ће обесилит’
узбуркане воде,
и одолет’ њима,
нова зора свиће.
Руски Самодржац,
наш Цар моћни врло,
а у љутом боју
врло тежак што је,
са злом целог света
у коштац се хвата,
Господ му победна
отвориће врата.
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Благодатну силу
задоби од Бога,
са Причешћем светим
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молитвом и постом,
и светим Тајнама,
светим врлинама,
где год ногом стаје,
повлачи се тама.

Наш Руски Цар мач ће
од дамаск челика,
узету у руку
против злобних стати,
разбиће пукове
злочестиви што су,
над Царем ће бити
покров благодати.
И Дух Свети и Крст
Спаситеља свога,
укрепиће Цара
да победи врага,
он више од себе
љуби земљу своју,
врло му је мила
Отаџбина драга.

Света ће Русија
очишћена бити,
и из магичнога
сна ће устат’ она,
молећи се Богу
стицат’ Божјег Духа,
да ће је водити
моћна Божја рука.
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И све чаролије
и магијска дејства,
Света нам Русија
сокрушиће лако,
из Трећега Рима
побећ’е без трага,
очишћена биће
Царевина драга.

Витешка ће плећа
Русија да шири,
и мач ће потегнут’
из корица она,
гадну и зломрску
змију ће убити,
окултну, подмуклу,
сваком је злу склона.

Света ће Русија
озарена бити
Божјом благодаћу,
правдом Милог Спаса
узвисила си се
о, Русијо Света,
над свим народима,
широм белог света.
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Сада век наступа
златне нам Русије,
свет ће услишити
њене речи благе,
отвориће уста
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својијех синова,
о Васкрслом Христу
проповеди драге.

Наш руски Цар сву ће
сакупити силу,
и злобнике своје
растуриће лако,
и зла целог света
зло ће да умири,
нико осим њега
не мож’ чинит’ тако.
Он ће ослободит’
светињу нам драгу,
васељенску која
џамијана била,
поново у граду
Константинопољу,
Света ће Софија
запојати мила.

Литургије у њој
почеће да поји,
клир јој орадошћен
јер васкрсе она,
Крст ће осијават’
златне јој куполе,
запојаће опет
са звоника звона.
Не сумњајте већ се
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молите са вером,
отворите што пре
мољенија двери,
по вери Русије
дано ће нам бити,
то је воља Бога,
Творца Превечнога.

Ја чврсто верујем:
наш Руски Цар иде
Пасхалним пламеном,
и то благовестим,
за његово здравље
ја се молим сада,
да одоли сили
злочестивог ада.
Устани с колена
о, Русијо Света,
и пожањи коров
који ти сад смета.

Изнад грешног света
родиће се зора,
поћи ће у сусрет
моћном Руском Цару,
нека сви омрзну
саблазни што иду,
у месији лажном
„злобну змију стару“.
258

Ускоро ће Цар нам
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Руски да се јави,
на трон свој узиђе,
засија у слави,
Русија ће опет
Јеванђелска бити,
ништа нечастиво
у њој неће скрити.

Престаје горђење
и апостасија,
Царствене Русије
век ће да се јави,
устани, здрав буди,
ти, руски човече,
иде твој звездани
час и век у слави.
Православни Царе,
буди здрав и дођи,
и да се развеју
мрзитељи твоји,
Сам Бог Отац жели
Царствену Русију,
царски ће јој венац
од Бога да стоји.

Света је Русија
Трећи Рим Свештени,
необорив биће
док му вера жива,
Једина је у њој
Православна вера,
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да се у њој јерес
никаква не скрива.

По промислу Творца
Трећи Рим ће бити
Света нам Русија,
све до краја света
Божији прст њози
указује путе,
и ране јој вида,
муке с душе скида.
Света нам Русија
Трећи Рим ће бити,
Свештена, да ништа
несвето не љуби,
злобници ће њени
дрхтати пред њоме,
јер наду у Бога
не жели да губи.
Неће имат’ премца
Русија у свету,
да моћнији од ње
нико бити неће,
Цар над царевима
када о њој брине,
Цар над царевима
Творац са висине.
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Света нам Русија
следује за Христом,
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и путује радо
ка очевом дому,
сви грађани њени
у радости ходе
ка Божјој љубави,
и врлину роде.

Света нам Русија
Свештени Рим Трећи,
другим дарована
та част неће бити,
Благи Господ жели
да се тако зове,
Четврти Рим никад
не може се збити.

Света је Русуја
Трећи Рим Свештени,
зато ја сад Богу
благодарим врло,
и милост и љубав
Божанску прослављам,
са саборном душом
Богу поје грло.
Сви ми Православни
полажемо наду,
над царима Цара,
у Господа сада,
благодаримо му
саборно ми, ево,
у Господа сила
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сва је наша нада.

Нама Русима је
удео преблаги,
од Господа дани,
на свему Му хвала,
Русија ће Света
Трећи Рим да бива,
Трећи и последњи,
све док буде жива.

17,18,19.03.2005.год.
21,24,03.2005.год.
8.04.2005.год.
Наш Руски Цар иде,
ја у то верујем,
за Његово „здравље“
ја се молим сада,
и сам благовестим
пасхалним пламеном,
нека се подигну
сва Русијска стада.
Да на коленима
не буду, већ стану,
да Светој Русији,
дани мира грану.
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13.02.2004.год.
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О Светој Русији
Црква благовести,
Голготу и Крст је
изабрала она,
вера праотаца
путоказ јој биће,
и Пресвете Покров,
нова зора свиће.
Силом Светог Духа
Русија се крепи,
и у јединственој
саборној јој души,
бастион хришћана
и руски трон бива,
све што није добро
сатире и гуши.

Руски Цар-Патријарх,
и народ са њиме,
у радости сви ће
поживети дане,
у држави која
једном душом дише,
где се за Господа
и живи и дише.
Руски дуг нам јесте
умножење добра,
руски символ бива
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обретење Христа,
покајање са њом
и исповест сузна,
чим се душа чисти
да к’о суза блиста.

И смирење попут
руских бреза које,
кад их ветар њиха,
шуште, Богу поје.

Рус бити то значи
имати трпљење,
све и сва претрпет’
уз силно смирење,
и злу одолети
уз Божију силу,
љубећ’ веру праву
и Русију милу.
А и непрестано
у молитви бити,
научи се праштат’,
у љубави живи,
милом Богу драги,
праведни и благи,
да се непрестано
Богу поје, диви.
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Руски жреб је увек
у десници Творца,
руски пут са Христом
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до краја, до конца.

А и Вазнесење
у небо светиња,
Васкрсење, Вечност,
Живот, и Истина.
22.07.2000.год.

О, када би било
могуће изложит’,
то би изложио
орловским погледом,
Свету нам Русију
и о њој да зборим,
о њеној красоти,
богатству, све редом.
Не могу описат’
широка јој поља,
протицање река
с водом што се ваља,
и дубоке шуме
и далеке степе,
моја маленкост вам
све на знање ставља.
И плодне ливаде
и пашњаци плодни,
све то о богатству
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русијском нам збори,
и све им прекасно
Господ даровао,
само да Рус вољу
Милог Спаса твори.
Јер на вери правој
Русија почива,
утврђена била
Русијска држава,
Рус је православан,
о, Тројице Света,
и такав ће остат’
све до краја света.

Свету је Русију
немогуће спознат’,
и стандардном мером
ко измерит’ може,
њој нужно живети,
љубит’, веровати,
то јој особеност,
помози јој, Боже.

266

Веома се може
Отаџбина Руска
разумети да нам
јасно о њој бива,
не умом но срцем
трпељивим врло,
благословен свако
коме вера жива.
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Сваки Рус у својој
отаџбини биће
благословен, јер Бог
на њег’ милост лије,
у векове биће
мио Богу своме,
докле бој са грехом,
не стајући, бије.
О, колико се Руса
у црквама моли,
које пробудише
са звоника звона,
да приносе Богу
кајање за грехе,
и иконе љубе,
Русе зову она.

Ја у храму Божјем
плачем и молим се,
кајање за грехе
изливам пред Тобом,
Владичице, спаси,
Свету нам Русију,
молим Ти се кад сам
сам с Богом и Тобом.
Ја сам Рус, такође,
у Русији рођен,
молитвом ка Богу
сву је измерио,
син њен сам и од ње
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благословен бивам,
ја њу живу љубим
а веру не губим.
У истинској вери
отаџбина моја,
и у време мира
или љутог боја.

О, мој Христе, мене
благослови сада,
да ја грлим, љубим
Отаџбину своју,
Пасхалном звоњавом
загрлим је сада,
када сам у миру
ил’ у љутом боју.

Да станем пред њеним
простором и благом,
и да се радујем
с Отаџбином драгом.
Да се дичим својом
отаџбином сада,
која је велика
јер с’ у Бога нада.
22.02.2000.год.
12.01.2003.год.
12.04.2013.год.
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Ја сам Православни
Рус, са вером живом,
и Свету Тројицу
љубим, Њози молим,
и верујем да ће
услишит’ ми гласе,
свагда, сада, увек,
мој род ће да спасе.
Молитвама к Богу
ја Русију мерим,
Свету ми Русију,
Отаџбину своју,
и молитва моја
радосна жубори,
милости су Божје
нама одговори.
24.01.2013.год.

О, Русијо моја,
ево, син твој с тобом,
никада те, Мати,
оставити нећу,
и срцем и душом
ја сам предан теби,
када сам у теби
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имам мир и срећу.
Живот и судбина
твоја, моја бива,
љубав према теби
моје биће скрива.

Опет непријатељ
припремљеним путем,
теби пут Голготски
као казну спрема,
опет зборе они,
угушени злобом:
„распните Русију
да јој мира нема“.
Да би дао Господ
у страдању твоме,
да се ти исцелиш,
оде мука твоја,
и да се највише
у Господа надаш,
кад у миру живиш
и кад љуто страдаш.
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Трпи и смируј се,
кај се и моли се,
тешка искушења
ти подноси лако,
када ти је вера
чврста као стена,
од злобника твојих
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нестаће и сена.

Тврдо веруј да твој
моћни венац чува
Владарка Небесна,
Богомајка Чесна.

Руског Православног
Цара Господ љуби,
на престо узводи,
и благодат своди,
Цар над царевима
благосиља њега,
Руског Цара води,
Цар, Господар свега.
О, Русијо моја,
када будеш хтела
у подвигу бити,
на путу спасења
Господ ће ти чути
мољенија гласе,
услишиће Твоја
молитвена хтења.

Он није узалуд
на Крст распет био,
Крв своју праведну
за нас с Крста лио.

Света се Русија
том крвљу омива,
прођи свој пут крсни,
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победу однеси,
с молитвом, трпљењем,
и љубављу ходи,
дела благородна
трудећи се роди.
Христос је Воскрес’о,
васкрснућеш и ти,
са Христом ћеш вечно
у радости бити.
О, Русијо моја,
ево, син твој с тобом,
никада тебе, Мати,
оставити нећу,
и срцом и душом
ја сам предан теби,
када сам у теби
имам мир и срећу.
13-14,12.1999.год.
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О, Русијо Света,
целивам ти руку,
падам на колена
и клањам се теби,
благословене ти
жалости и муке,
за те, Земљо моја,
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к Богу дижем руке.

Твој пут ка Господу,
Крст твој, Земљо моја,
позната су мени
сва страдања твоја.
Подвизи су твоји
Богу драги, мили,
с Господом си увек
у слави и сили.
О, Русијо Мати,
како да се молим
за тебе, да твоји
бољи дани теку,
зато што смо сада
кукавни и неми,
у великој муци
и у овом веку.

Кад те злочестиви
силују и плене,
а лажни синови
русијски су они,
и продане душе,
плаћеници само,
нек’ их Господ Сила
из Русије склони.

И поново желе
предат’ те на муке,
и смрт ти Голготску
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прижељкују врази,
„пилати“ са крвљу
умивају руке,
и гомила виче
„распни је“, и кличе.

О, Света Русијо,
укрепи се сада,
и немир одбаци
и реформе прави,
а и све обмане
што пре превазиђи,
уз Божију помоћ
што пре нам оздрави.

Твој пут нек’ јединствен
остане и буде,
од Светог Крштења
одређен је Теби,
да би била мила
Спаситељу Твоме,
у светима Својим
дивно слављеноме.
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Земља је сад твоја
безживотна њива,
нема ни пролећа
нити кишних капи,
после свега сила
зла над Тобом влада,
и од безаконих
руски народ страда.
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Желе те прелестит’
лукави пророци,
не веруј им, већ ти
мољење приноси,
трпи и очекуј
да Те Господ чује,
и престане злобник
завере да кује.
Бог ће оросити
твоје сухе очи,
које исплакале
у муци и јаду,
излиће на руску
земљу и род њезин
престаће да страда.

Крстом Својим а с њим
трпљењем и тугом,
и у страдањима
очисти све грехе,
и гордости ране
изједене сољу,
сузама зацели,
радуј и весели.
Сузама покајним
сагрешења перу,
и душа постаје
радосна рад’ тога,
и пријатељица
Божија тад’ бива,
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и постаје она
за Господа жива.

Не могу ширину
душе ти понети,
откриту дубину
неизмерну твоју,
и због тога ти се
умират’ не бојиш,
верујеш у чуда
Божја, Богу појиш.

О, Русијо Света,
Матушка Русијо,
децу своју, Мати,
у вери оснажи,
у час кад устане
лажни цар, месија,
да достојно живиш,
Богом тугу блажи.
Достојно умрети
кад затреба, тада,
Мати, благослови,
своја верна чада.
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Знај, подвиг Твој биће
у пагубно време,
кад управитељи
свих крајева земље,
сви признају лажног
месију и цара,
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лажнога месију,
земље господара.

Печаћени што су
печатом сатане,
поданици злобних
земље господара,
који против Бога
зле завере кују,
поданици лажног
месије и цара.

Кад устану на те
злобна царства таме,
и спознају тајну
твоје судбе, чесна,
жртвену ти судбу,
свет упозна, тада,
схвати да су верна
Мати, твоја чада.
Увек жива биваш,
ти си и сад жива,
с Господом у миру,
Богу ниси крива.

Затресена биће
недра преисподње,
од свесилне моћи
народа Словена,
чувајућ’ одредбе
Истине Господње,

277

Инок Михаил

и отачку веру
чврсту као стена.

И чврстоћу вере
Православне, Свете,
кроз векове дуге
носила си, Мати,
као дете мајка,
о, Русијо Света,
носићеш је радо
све до краја света.
Руска и саборна
душа сада поје,
о, Христос воскресе,
у Њему ти сила,
у Њему ти снага
о, Русијо Славна,
наша мила Мати
Света, Православна.

Сама себи Ти Си
пут из’брала, Мати,
на Твојој Голготи
живот Твој је стао,
и до саме смрти
Богу Си предана,
а Господ о Теби
брине из свог стана.
278

Православна моја
о, Русијо Света,
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Богу верна бивај,
од Бога не скривај.

Биће одговорни
за издају јуде,
за смрт твоју Крсну
твоји мрзитељи,
пилати су били
крвљу загушени,
и од крви твоје
сами угушени.
У судњи дан кад си
Васкрсао, Спасе,
смрт си сокрушио,
од смрти нас спасе.

Света је Русија
обливена крвљу,
ти душе умрлих
молитвом оживи,
трпљењем, љубављу,
свој народ приведи,
да покајан с десне
стране Спаса седи.
О, Русијо Мати,
молитве покајне,
нека деца твоја
Господу узносе,
да им Бог опрости
сагрешења многа,
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којима су Свога
разгневили Бога.

Да Господ опрости
покољењу старом,
које се одрече
Православне вере,
од Бога даног им
Русијскога Цара,
јер их прелестио
демон, змија стара.
О, Богородице,
Царице Небеска,
Заступнице Руса,
Православне вере,
услиши вапаје
растрзаног срца,
и плач измучених
душа преко мере.

Сам Преблаги Господ
моћним молитвама
твојим, о, Русијо,
Света наша Мати,
да нам грехе прости,
наш Спаситељ Мили,
Цар над царевима
у слави и сили.
280

Да опрости Господ
милој деци твојој,
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која се одрекла
од Господа Свога,
у пређашње време
и у време ово,
да би разумели
слово свога Бога.

И Крст и твој подвиг,
пут твој православни,
нека благослови
наш Спаситељ Мили,
уз благослов Божји
свако лакше дише,
о Миломе Спасу
говори и пише.
1993.год.

Русија се диже
са колена, ево,
и с муком узноси
мољења своја,
и вражји су ланци
још на путевима,
мрзитеље Руса
Богатири лове.
Пукови Пречисте,
Њени Богатири,
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устају на оне
што Русију мрзе,
непрегледне чете
Богатира сада,
рат воде противу
злобних сила ада.
11.03.2001.год.
15.08.2001.год.

Ево иде беда,
време крају тече,
несташица хлеба
тад ће да се јави,
изненада власт се
обара и руши,
хаос у земљама,
и хаос у души.
29.11.2003.год.
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Онај ко верује
искрено се кајућ’
трудећи се врло
на молитви зноји,
за Царство се Божје
духом рађа тада,
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Премилом Исусу
у радости поји.

Јеванђелско саће
њему мило, драго,
мед из њега куша,
Божју вољу слуша.
22.08.2012.год.

Царским путем иди,
не лево, не десно,
узми Крст и с њиме
и пођи за Христом,
у небо узлети,
Дух Божији стичи,
у Њему, са Њиме,
Саваоту кличи.
2.10.2012.год.
1.12.2012.год.

Господ Исус Христос
мој Спаситељ Мили,
ја са њим пребивам
и једно с њим бивам,
и ту дуплу тајну
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објављујем свима,
благословен бива
који љубав има.

Јеванђелску љубав
који задобије,
Дух Божији њега
освећује, свети,
и оживотворује
и душу и срце,
и сједињује га
богоносној чети.
5.04.2013.год.

У молитви к Богу
непрестаној сада,
и свет созерцавам
несаздани што је,
дубину вечности
Божанске, нетљене,
а о којој биће
моје радо поје.
Где нема трулежи,
где време не лети,
године не теку,
тамо где су свети.
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Пред Тобом се моје
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сокрушава срце,
Спаситељ мој, Исус
Христе, благослови,
да се молитвено
преобрази оно,
и врлини свакој
да би било склоно.
И да Јеванђелске
љубави препуно,
срце буде моје,
и да Богу поје.
8.04.2013.год.

Сада је испразно
што зажелим рећи,
треба очистити
за молитву срце,
да нам непрестана
молитва жубори,
очишћена душа
молитве су двори.

Да из мене збори
Христова благодат,
како ми Дух Свети,
у уста ми ставља,
јер Дух Свети жели
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да живим у миру,
к’о мирјанин или
у свом манастиру.
18.12.2013.год.

Ја знам да ће доћи
и дан и час кад ће
по промислу Божјем
наступити време,
наступиће јесен,
зацарити лето,
доћи ће посланик
Божји, без дилеме.

Посланик ће Божји
закуцат’ на прозор,
у посету мени
доћ’е да се јави,
Цар Русијски који
злобнике порази,
к’о Цар Православни
засјаће у слави.
25.02.2005.год.
4.03.2005.год.
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Јавио се мени
посланик Господњи,
знак Божје милости
и карање моје,
и он мене моли
кад се зора рађа,
и за њега моја
душа Богу поје.
И саборна душа
руска поје сада,
твој Крст и духовни
дар дани од Бога,
молим се и иштем
савета од Тебе,
захвалан на дару
Творца Превечнога.

Молим се и иштем
савета од тебе,
и жар сумње мучи
мене овог часа,
и какав знак вере
да бих ја добио
да избегнем врага,
молим из свег’ гласа.
Љубав, ето знака
вере да је жива,
којом ћу угасит’
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сумњу што ме слама,
а и у лучама
Jеванђелског сјаја,
страх Божији стичем,
и Господу кличем.
18.12.2011.год.

Кад злобници моји
одговора желе,
каква ти је вера
сада и до века,
с молитвом одговор
радо њима дајем,
и од Православног
Рускога Човека.
26.03.2006.год.
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Поете рускога
стихови ће бити,
проза у времену
кроз векове лети,
пророчке линије
није отровано
но слатко је семе,
корисно за племе.
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Јеванђелске речи
не мртве, но живе,
за нечастиве су
одвратне и криве.
16.02.2006.год.

Иде моје време,
прославићу Бога,
и Дух Свети уста
отвориће моја,
на проповед светог
Јеванђелског Слова,
истину о Христу
што на Крсту стоја.
Ја ћу прослављати
име Свеблагога,
и проносићу Га
по рођеној земљи,
и благовест светог
Јеванђеља Спаса,
кол’ко будем им’о
и снаге и гласа.
Православну веру
објављиват’ свету,
науку Господњу,
истинску и свету.
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Силом подареном
од Господа мога,
ја ка покајању
руски народ зовем,
објавићу да не
сиђе с пута крива,
до смрти са Христом
буде и пребива.

Зашто у Русији
једносмерни пути,
зашто тугу трпи
без разлога она,
зато што јој свише
од Господа дано,
Голготски Крст носит’
да је томе склона.
Рад’ те проповеди
узбуде се Руси,
јер их благовести
ка Богу приводе,
и душе им њине
прекују у душе,
да уместо лоших
добра дела роде.
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Да се тим сузама
гранит топит’ може,
а камоли душа
која Бога слуша.
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Господ је погледа,
милостив ће бити,
Русима који су
отпали од Бога,
светле искре ће се
видети над њима,
и благадат вишњу
од Бога да прима.

Господ ће веома
утврдити престо
моћног Руског Цара,
православним снагу,
Господ ће разрушит’
чаролије врага,
с колена се дићи
Велика Русија,
иде време кад ће
торжествоват’ она,
кад ће све врлинско
у њози да клија.
Биће расковани
сви окови тада,
биће поражени
мрзитељи њени,
мач ће тада дићи
војници Христови,
и моћни ће бити
русијски пукови.
Русија ће тада
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свом злу на пут стати,
у последње дане,
у пророчко време,
Голготски Крст њеним
оружијем бива,
к’о знамење ратно,
све злобно се скрива.

Ако буде чврста
код ратника вера,
неће се бојати
Христови војници,
десница Божија
штитиће их тада,
промишљањем Творца
из Небеског Града.
Молим се Господу
за истинску веру,
и за трпељиво
Крста подношење,
и за православних
победу у боју,
бранећи Русију,
милу земљу своју.

За торжество Милог
Васкрслога Христа,
Који сад у рају
ко сто сунца блиста.
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Ја тврдо верујем
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да ће се то збити,
све ће бити што је
одређено Творцем,
Света се Русија
уплашити неће,
било кол’ко злобних
противу њих креће.

Победним ће венцем
овенчана бити,
злобници се од ње
сви морају скрити.
Наш Руски Цар, када
на руски трон дође,
сјединиће тада,
уредиће земљу,
врло моћна биће,
небески ратници
њози ће помоћи,
злобнике разбиће,
нова судба свиће.

Ја сам син Русије,
од руског корена,
Рус сам, мене руска
родила је мати,
ја сам слуга Христов,
веру своју љубим,
и наду у Бога
никада не губим.
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Православац ја сам,
у Цркви сам крштен,
Света нам Русија
истински пут дала,
она нам надежда,
и вера и судба,
Света нам Русија
на прави пут стала.
Треба љубит’ Христа
служит’ му до гроба,
да нас Бог поштеди
на праведном суду,
иде моје време
да прославим Бога,
кроз страдање своје,
Творца Превечнога.

Да распињан будем
за истинску веру,
да ме мрзитељи
Божји свуда гоне,
умрем јер чудесно
Јеванђеље гласим,
васкрснем са Христом
Он од смрти спасе.
27.07.2000.год.
24.03.2001.год.
1.04.2001.год.
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Песник у Русији
више него песник,
јер је он избраник
од Бога послани,
кроз поете светлост
људима се јавља,
кроз жртвену службу
од Бога послани.
Песник у Русији
више него песник,
он није нам онај
који музе слуша,
пост’о је послушник,
дао свети завет,
пророчки да служи,
Бога жедна душа.
Песник у Русији
више него песник,
он је благовесник
Истине Христове,
и у стиховима
он се пита често,
који путем ходиш,
да ли добро радиш.
Песник у Русији
више него песник,
пева о духовном
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препороду радо,
и да ће Русија
опет да процвета,
да се преобрази
на Господњој стази.

Ја живот свој сада
посветити желим
Русији и Цару,
а имам дар речи,
њима ја верујем
и истински служим,
благовест Божија
многе муке лечи.
Песник у Русији
више него песник,
и служењу добру
он живот посвети,
и у души Завет
Јеванђески чува,
како Христос жели,
томе се весели.
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Да достојан буде
отаџбине своје,
и свога високог
призвања он бива,
и Речима Божјим
чисти срца људи,
покајању зове
нараштаје нове.
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Песник у Русији
више него песник,
само у духовном
истинском значењу,
јер не воле многи
Истину и Светлост,
он к’о пророк служи
страда, пати, пржи.
26.12.2002.год.
13-14.01.2003.год.

Отаџбини химне
чудесне он слаже,
родну земљу своју
прославља, опева,
и ка њој с љубављу
срдачно припада,
и сок брезе пије,
о радости снева.

Света нам Русија
од краја до краја,
све је њезин простор,
поља јој широка,
њу необухватљиву
са љубављу грли,
русијских поета
благородна чета.
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И светоотачку
веру чува радо,
чији су стубови
свети манастири,
где сијају свети
Православни Крсти,
где звоњава звона
около се шири.

Ретко ко Русију
разумети може,
само пет земаља
пријатељи њени,
која са молитвом
против злобних ходи,
против нечастивих
она љут рат води.
Русија нам Мати
синове подиже,
у којима дух је
славних Богатира,
из недара својих
изнедриће Цара,
словенских земаља
мудрог господара.
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Пречиста Покровом
Русију покрива,
прожуборе руским
душама извори,
и у Русији се
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моћни Цар појави,
и са пуковима
својим се прослави.

Молитва ће царска
објединит’ Русе,
изродиће она
славне Богатире,
зле силе од страха,
од њих ће да беже,
у великој смутњи
страх ће да их веже.

На Русији јесте
Свевишње призвање,
да сачува свету
веру све до краја,
а награда за то Голготска страдања,
трнов венац, после
обитељи Раја.

Жалост ће се њена
обратит’ на радост,
Пасхалним возгласом
што с’ на небу чује,
за вечни се живот
преобрази цела,
Света нам Русија
благородна, смела.
Запојаће Христос
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Васкрсе у слави,
и после три дана
вернима се јави.

Русија нам веру
Православну чува,
од кад је крштена
до последњих дана,
о васкрслом Христу
благовести она,
уста су најбољих
синова јој звона.

Ја том вером Свету
Русију сам мерим,
и с том вером за њу
Господу се молим,
да о Христу збори,
против „звери“ ради,
и кукољ да веје
а пшеницу сеје.
Неће се поклонит’
Русија ми Света,
злој, опакој звери,
што с` противи вери.
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Ја сам син твој Света
Русијо и Мати,
хранила си мене,
подизала ти си,
нико ме од тебе
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одвојит’ не може,
никад оставила
мене, Мати, ниси.

Руска Домовино,
Отаџбино драга,
као Рус ти сада
благодарим, ево,
с љубављу срдачном
припадам Ти сада,
сок од бреза Твојих
пију твоја чада.
Отаџбини химне
ја чудесне сричем,
ја Русији Светој
у радости појим,
Домовину своју
благосиљам радо,
молим се, верујем,
и у вери стојим.
12-13.01.2003.год.
15,17.01.2003.год.
Дај Русима, Спасе,
Твоју Крсну Силу,
против издајника
савремених јуда,
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и зло-клеветника
што против њих стају,
да живе у миру,
они им не дају.
Све ће порушити,
у могиле ринут’,
легионе таме
и пукове мрака,
уз подршку Бога
непобедни биће,
Светој нам Русији
нова судба свиће.
4.11.2001.год.

Молим се са надом,
кротко, трпељиво,
када дође време,
месеци и часи,
добар плод донеће
Божанствена њива,
кроз поете звоне
Божанствени гласи.
12.03.2014.год.
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Над земљом се мојом
сада мрак надвио,
све краје стиска
наш злобни мрзитељ,
око Русије се
групишу и роје,
ал’ се Отаџбине
моје, врло боје.
Безумник се хвали
собом, горд је врло,
не требају вести
нас легион цели,
неравноправан
бој ће тада бити,
предајте се нама,
немојте се бити.
Ја Свету Русију
предавати нећу
и у позориште
злобницима сада,
мрзитељ Русије
не зна, храм је она,
посвећена Христу,
има душу чисту.
О, Исусе, Ти ћеш
услишити мене,
у војничком сам
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ево строју сада,
дај ми Благодатни
огањ, Мили Спасе,
да победник будем,
у Теби ми нада.
Моји су стихови
благослови, Спасе,
да ми мач духовни
буду против врага,
и речи Господње
да их прже, пеку,
апокалиптичном
и опаком веку.
Злобници Русије
да изгубе снагу,
и не тероришу
Домовину драгу.

Поломите прстен
што нас стеже сада,
и над Домовином
ви мрак разгоните,
Исус Христос да вам
Свемилостив буде,
и да одгна од нас
пилате и јуде.
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О, прођи огњени
лонац што пре, брже,
где су крсне муке
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које срце прже,
где се крвца лије,
из срца се слива,
и крвљу се грех свак’
пере и омива.
Нек Русија прими
из Божијих руку,
венац спаситељни
и одагна муку.
29.12.2010.год.

Друже мој, у беди
увек бодар буди,
и без унинија
дани нек’ ти теку,
на молитву стани
и у њој остани,
назад се не враћај
у огњену реку.

Буди храбар, увек,
у Бога се надај,
и вером и надом
крепи се и снажи,
и скупивши снагу
тада мудар буди,
не падај у прелест,

305

Инок Михаил

све тачно расуди.

С Божијом помоћу
само напред ходи,
кад си у нападу
злобнике победи,
кад Господ помогне
све ће лако бити,
и злобници наши
од нас ће се скрити.
15.01.2005.год.

Многобожан запад
а и светли исток,
нуде путе своје
што преда мном стоје.
Поставићу међу
кад треба, на време,
направићу избор
да немам дилеме.
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Врло мрачни запад
упао у грехе,
и окренуо се
на содомске стазе,
над собом признао
власт златног телета,
а по њима само
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злочестиви газе.

Запечаћен бива
сав запад од њега,
јер се одрекао
Господара свега.

Једва светли исток,
сад пред крај времена,
све верне сабира,
своју децу радо
исток око себе,
строј Светог Остатка,
Јеванђелским Крстом
озарено стадо.
Врло мрачни запад
упао у грехе,
и окренуо се
на содомске стазе,
над собом признао
власт златног телета,
а по њима само
злочестиви газе.
Избор који правим
нек ти јасан бива,
из насељених
места ја долазим,
немој на запад,
на исток ходи,
ту Крст Јеванђелски
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светли, к Богу води.
30.07.2011.год.

Непријатељи нам
у сунце стрељају,
залазак згорео
и до тла од огња,
и бездни адски
њини су бунари,
путеви крваве
таме, њини дари.

Но зло предуго
бесновати неће,
и кратко ће време
царовати тама,
на небу ће сунце
весело да бива,
и да искре огња
од нас не сакрива.
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Непријатељи нам
у сунце стрељају,
залазак згорео
и до тла од огња,
и из бездни адских
њини су бунари,
путеви крвави
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таме, њини дари.
1,4.01.2011.год.

Опет лете злобних
одапете стреле,
у гранит ударе
и ломе се оне,
не могу долетет’
до истинске вере,
рад’ молитве умне,
од верних се склоне.

Смиреноумна нам
молитва штит прави,
умни штит не могу
да пробију стреле,
слуге велијара
узалуд се труде,
молитве одгоне
пилате и јуде.
14.09.2011.год.

Живот неће умрет’
у души, у срцу,
ни у ово вече,
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ни сутра у јутру,
у будуће време
то се збити неће,
ко с’ у Бога нада
никад не пропада.

Ја верујем Богу,
не месији лажном,
и ништа на земљи
вечно бити неће,
ко са Богом ходи,
с Господом ће бити,
мрзитељи Божји
од Бога се крити.
13.12.2011.год.

Каква је живота
нашега сад мера,
да спасемо душе
у времена мрака,
само ће нас спасти
у Господа вера,
као суза чиста,
као сунце блиста.
29.12.2011.год.
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Јефтиније купи
а ти скупље продај,
јер тај слоган често
преисподња нуди,
златног телета
парола је ада,
са Господом а не
велијаром буди.
2009.год.

Лукаво је стало
ово сада време,
узнемирило се,
галопира, лети,
њега исцрпило
проклетое семе,
и безумном свету
у бездни се свети.
12.08.2004.год.

Све сујетно, труло,
у паломе свету,
и свет иде према
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пагубноме крају,
отпао од Бога
идолима тежи,
убијају душе
да не ходе Рају.
28.08.2004.год.

Палом свету није
савршенство знано,
у гордости сав свет
упао је сада,
обезумио је
и слеп је постао,
у страстима живи,
многобожштву диви.

О блаженству сад свет
не жели да чује,
к’о гробница он је,
ка гробу путује.
3.09.2004.год.

312

Бесна и беснује
прелестна Евопа,
смрдећи рад’ греха
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који твори она,
оправдавајући
дечије пороке,
о разврату збори,
содомизму склона.

О педофилији
сад повољно збори,
у содому своме
рад’ тог’ ће да гори.
19.10.2004.год.

Европа је сада
исцрпљена врло,
ни мало јој није
остало од стида,
содому, гомору
она прићи жели,
наложница греха
томе се весели.
19.10.2004.год.

Ти желиш да будеш
служавка порока,
да тргујеш телом
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и савести својом,
примером содому
децу своју водуш,
и унучад своју
Содому приводиш.

Као и Содому
и теби ће бити,
од гњева се Божјег
нећеш моћи скрити.
19.10.2004.год.

Ево, лик добија
и садашње време,
последње се време
одбројава сада,
апостасијино
погибелно бреме,
укида слободу
из мрачног је ада.
12.11.2004.год.
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Пали свет у греху
сада глуми нама,
и сав је обузет
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погибелном тамом,
апостасија је
мртва, није жива,
она ми не треба,
иштем блага неба.

Мени нужан Ти си
на престолу срца,
и где су ми ближњи
сада живи моји,
домовина моја
у срцу пребива,
када си у души,
Спасе, она жива.
Господе Исусе,
Спаситељу Мили,
ко ће против стати
слави Ти и сили.
30.10.2004.год.

Неће ме прелестит’
масона елита,
узалуд ме зову
слуге велијара,
и космополита
многобожни што су,
ниподаштавају
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благодатну росу.

Моје је призвање
од другога света,
слуга отечества
и рускога рода
ја сам, и остаћу
докле срце куца,
а масонска клика
у греху нек’ грца.
20.08.2004.год.

Како је високо
твоје назначење,
о, Поета, твоје
и високо звање,
ти остани веран
свом Богу и роду,
покољењу своме
точи живу воду.
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Све своје што имаш,
на дар што си стек’о,
принеси Русији
и Премилом Христу,
па ће Господ чути
мољења ти гласе,
из невоље сваке
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тебе ће да спасе.
8.07.2003.год.

О, Мили мој Боже,
опеват’ Те желим,
рад’ промисла Твога
излиј благослове,
да заволе Руси
Православног Цара,
гледају у Њега
к’о у Господара.
2.02.2006.год.

Ево, иде време
кад ће се сјединит’,
сви Руси у једној
држави ће бити,
богоносним родом
сви ће да нас зову,
злобници од Руса
не могу се скрити.

Када мач са Крстом
узмемо у руке,
тада ће престати
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невиђене муке,
кад за домовину,
и веру и Цара
јуришамо, Господ
пружиће нам руке.
18.02.2005.год.

Какво усхићење,
какво ликовање,
православни Рус сам,
такав остат’ желим,
имам само једну
жељу, с’ Христом бити,
од сада довека
Њему се веселим.
27.03.2005.год.
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Богородитељку,
Пречисту Марију,
из свег срца молим
да Русију спасе,
а и да услиши
своје молитеље,
да Покровом штити,
услиши ми гласе.
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Твојим посредништвом
усрдним, преблагим,
из сна ће устати
Отаџбина моја,
ка Њеним стопама
смирено притичем,
и за њену веру
плачем, молбе сричем.
Ја верујем да ће
Господ ниспослати
на Русију Свету,
благодат излити,
у оклоп се силе
оденула она,
ратни мач на злобне
потегнут’ је склона.
На чело братских ће
народа да стане,
постаће Русија
као што је била,
и узнемиреном
свету ће предстати,
Руски Цар на престо
Православни стати.

Моћним Царем ће се
уништити сила,
а и запојаће
по Русији звона,
и свој васељени
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да објаве, гласе,
о Тројици Светој
благовесте она.

Заједно с Русијом
ја Бога прослављам,
добром поезијом
у души се молим,
и Тројици Светој
да вечито поје
химнама љубави,
јер је љубим, волим.
Ја Богородицу,
Пречисту Марију,
молим са љубављу
из свег’ срца мога,
помилуј и спаси
Ти моју Русију,
немој уклонити
Ти покрова Твога.
12.03.2005.год.
2.04.2005.год.
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Небески свет цео,
небеске маглине,
дај ми да загрим
јер ми врло драге,
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ни пути у пак’о
уништени нису,
миле су ми Вишње
обитељи драге.
20.10.2005.год.

А ви политичке
на власти елите,
златнога телета
пресићени пород,
закон вам и правда
непознати сада,
и заборављени
ви пастири стада.

Ви собом мучите
Русију и народ,
добро вам далеко,
правда близу није,
непомјаник вама
заповеда сада,
ви сте злочестиви
пастири свог стада.
Халапљиви ви сте
дошавши до трона,
ка злу ви вучете
злобна срца људи,
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владате а закон
ви кршите сами,
а савест вам спава,
никад се не буди.

Ваш „бог“ златно теле,
ком’ служите сада,
идолопоклонци,
у њему вам нада.
Ви сте сву Русију
подло распродали,
и душе сте своје
сатани продали,
интересе земље
другима предали,
уместо уз Бога,
уз сатану стали.

У борби сте са злом
на вражијој страни,
зато вас Спаситељ
не штити, не брани.
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У вас једна нада
а и једна радост,
да су вам рачуни
у банкама сада,
све ваше акције
и јахте и дворце,
све ће вас лопове
гутат’ лава ада.

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

Божји суд вас чека
јер сте богоборци,
јер сте лицемери,
и сваког зла творци.

Службеници зла сте,
оруђија ложа,
које у тајности
грозна дела творе,
и одрекли сте се
правосуђа, вере,
а душе су ваше
сваког трена горе.

Ваш слоган је сада
власт, насиље с лажју,
што горе то боље,
ви зборите често,
бафомету грозном
узносите гласе,
трудите се да сте
где је његов престо.
Поробио вас је
дух горди, сујетни,
темељ ваше власти
на песку се гради,
ништили сте радо
народне светиње,
погружавајући
у грех своје стадо.
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Ви сте зли нељуди
и зли интигранти,
и срца и душе
са злом су проткане,
и ви сте до суда
већ и осуђени,
јер сте ви Русији
наносили ране.
И глас савести вам
загушиле страсти,
душе запалили
похотом до краја,
умртвљена срца
ожесточили сте,
као слуге пакла,
далеко од Раја.

Ви сте антируско,
против Христа племе,
у срцима вашим
љута змија живи,
душа пуна зала
„проклето вам семе“,
генском огњу храна
јер сте Богу криви.
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Вас ће да покара
Божија десница,
богоборце а и
греха служитеље,
откривена ваша
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нечастива лица,
богомрска дела
греха творитељи.

Ви у патетичном
бесовском рату,
као пси бићете,
куд вас газда води,
немоћни без Божје
благодати ви сте,
и Христовим Крстом
побеђени бисте.
Безумници ви сте
јер Русију крепи,
Крст Исуса Христа
Животворан бива,
Свету нам Русију
Покров Богомајке,
од злобника разних
закриљује, скрива.
Нечастиви нек се
смирењу приведу,
и да се одрекну
лукавства и греха,
а непокајаним
ако се смрт јави,
после Суда Божјег
однет’ адска река.
Ка апостасији
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ви ходите сада,
срамите се јер сте
пријатељи ада.

Са својом свемоћном
десницом Господњом,
подић’е се Света
Русија на ноге,
и веома моћним
царски венац биће,
увенчаној, ево,
боља судба свиће.
Елиту духовну
Господ ће подићи,
у Русији земљи,
јавиће се она,
све припремајући
за долазак Цара,
Православног Руске
земље Господара.

Покровом Пречисте
покривена она,
с духовним подвигом
поста и мољења,
моћ ће задобити
та руска елита,
знаменијем Крста
све на добро мења.
326

Чувај молитвено,

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

о, Пречиста Мати,
Свету нам Русију,
народ руски брани,
зато што Русија
Тебе Мати слави,
Русију Пресвета
закрили, одбрани.

Са Христовом крвљу
смирена Русија
омивена бива,
крвљу Милог Спаса,
благослове и част
задобија, стиче,
Господу Исусу
у радости кличе.
О, да би саборно
сва руска елита,
свету објавила
Благовести Спаса,
да њива Господња
обрађена бива,
да вера у свету
опет буде жива.

Ја се грешник, ево,
усуђујем сада,
Благовести Спаса
да по свету гласим,
спреман сам да стекнем
Пресветога Духа,
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и облагодаћеног
и вида и слуха.

Пресвету Тројицу
свим срцем заволим,
да Њој радо кличем
и да јој се молим.
Ја се Богу молим
са вером и надом,
чекам дар бесцени
да бих стећи мог’о,
да синовску љубав
задобијем, имам,
према домовини
да благодат примам.
За Русију Свету
да положим душу,
молим се Господу
да укрепљен бивам,
одани син своје
отаџбине свете,
за жртву је спремно
њено мило дете.
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О, ви антируска
масонска елито,
распесте Русију
на Крстове многе,
освета вас чека,
о, космополите,
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Руски Цар нам иде,
сви ће да га виде.
Благодаћу Божјом
он укрепљен бива,
сила благодати
у њему пребива.
5.04.2005.год.

Божанском десницом
зарудиће исток,
још крај нама није,
јавиће се зора,
Самодржавни ће
Цар да нама дође,
одагнаће злобне
и порочне вође.
Самодржавнога
Православног Цара,
руске земље врло
мудрог Господара,
јеванђелске муње
објављују њега,
узведеног на трон
од Господа свега.

Православни Цар а и
Самодржац син је,
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Руске земље чадо,
он ће да се јави,
сакривено од нас
време кад ће доћи,
и њега ће благи
Господ да прослави.

Сад је густа тама
и апостасија,
јеванђелска вест нам
душу орадости,
а ми грешни јесмо
озарени њима,
Господа молимо
да нам грехе прости.
О, Света Русијо,
подижи се сада,
саборно, келијно
Христу благодари,
за царски дар нама
од Бога нам дани,
уз русијског цара,
уз кога ти стани.
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Молитвом и вером,
и страхопоштовањем,
и са Чесним Крстом
у сретање ходи,
Русијскоме Цару
моћном Господару,
као божанствена
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зора нама броди.

По Божијој вољи,
Божанском десницом
над Русијом стоји
Пасхалнаја зора,
Света се Русија
сусреће са Царем,
Јеванђелском муњом,
земље Господарем.
Православни Руски,
ево Цар нам иде,
злобници његови
сви ће да се стиде.
7.04.2005.год.
14.03.2014.год.

Вама што мрзите
отаџбину нашу,
клевете, и лажи,
издаје, подвале,
против домовине
ви снујете наше,
види се да су вам
ваше душе мале.
Хулите јер тешко
вама је гледати,
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на велику руску
победу и славу,
и кад год можете,
ви, зли клеветници,
против земље наше
подижете главу.

Ви сте испуњени
гнусним клеветама,
и источавате
ви потоке лажи,
и над руском земљом,
и глумите сада,
злосмрадије ваше
из мрачнога ада.
Вама, члановима
тајних ложа, који
против Православља
што дижете очи,
нећете угасит’
у срцима људи
Спаситељну веру,
која се сад буди.
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У народу Божјем
нећете умањит’,
ви велику руску
Правду и Победу,
не мож’те изменит’
ви ход историје,
све што добро бива
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да се од вас крије.

У Русији деду
унук ће да мења,
сломит’ кичму врагу,
ухватити њега,
мрзитеље наше,
који нас се плаше,
јер су мрзитељи
Господара свега.
Даће Бог да и ви
на русијска поља,
к’о некад Французи
Немци и Швеђани,
Великој Русији
Слава и Победа,
вама, ево иду
врло тешки дани.
22-23.04.2005.год.
30.10.2005.год.

Ставићу на себе
оклоп Божје славе,
наоружаћу се
молитвеним мачем,
добићу награду
од Господа Свога,
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победит’ у боју
под окриљем Бога.

Са пагубним грехом
победу однети,
да би мог’о бити
тамо где су свети.
3.02.2006.год.

Нећу бити такав
каквим ме враг чини,
над судбином мојом
он неће да влада,
све ће бити са мном
како Господ жели,
да ли сам радостан
или биће страда.
30.03.2002.год.
3.02.2006.год.
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Мени је одређен
пут Небеским Оцем,
на Господњој њиви
да предано служим,
и да идем путем
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жалосним и тесним,
о Господу зборим,
Божју вољу творим.
1.04.2002.год.
3.02.2006.год.

Ја нисам геније,
немој ме кушати
гордошћу, лукави,
нада мном не владаш,
јер ја сам ограђен
Словом Јеванђеља,
да ћеш победити
узалуд се надаш.
И Христовим Крстом
утврђењем Бога,
а и благодаћу
Тројице Пресвете,
Која се о мени
непрестано брине,
Њеним милосрђем
као Божје дете.
24.01.2006.год.
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Као мед ми би сладак
дар од Бога дани,
у устима мојим
пријатан је био,
страшни дар Божји,
у желудцу горак,
ради искушења
горак, није мио.
Јеванђелски нектар
пророчке су речи,
којима се мука
и невоља лечи.
5.01.2006.год.

Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
рат припрема љути,
и у политици
друг с другом ратује,
и не предају се
ратоборни пути.
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Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
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рат припрема љути,
они себе зову
владарима света,
и идоле граде
многобожни пути.

Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
рат припрема сада,
није им познато
да зли беси праве
балове на који
зли дуси их ставе.
Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
рат припрема сада,
управитељи су
од злих усмерени,
нису господари
пријатељи ада.
И марионете
масона су они,
по неки поета
на узбуну звони.

Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
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рат припрема љути,
не знају за Бога
за милост, за љубав,
желе крв да лију,
крвави им пути.

Опет политичар
један против другог,
једна страна с другом
рат припрема љути,
смирите се горди
пред Господом сада,
нека су вам смерни
и врлински пути.
Непријатељство ви
што пре одбаците,
градите мир Христов
и блажени да сте,
Божји пријатељи
постаћете тада,
становници Вишњег
Небескога Града.
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Ход се убрзава
невоље и муке,
све више свет овај
корумпиран сада,
све је више беда,
с њом љутња и сета,
саблазнима плењен
ум од страсти страда.
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13.02.2004.год.
20.03.2004.год.

Сав свет у злу лежи,
умире у греху,
век се ево спрема
ка заласку своме,
а окамењено
срце се не греје,
и куда год пође
муку собом веје.
Да ли има смисла
да даље постоји,
и да у будуће
векове он броји.
7.06.2006.год.

О, како ћу склонит’
бол у души својој,
и сваки дан сета
сада хвата маха,
у општем хаосу
порока, идеја,
против добрих стају
пријатељи мрака.
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Тако неугодно
варљиво и лажно,
дошло чудно време,
ту нема дилеме.
14.08.2010.год.
16.08.2010.год.

Буне се народи,
осећења разна,
и стихије света
нападају страсти,
сујетна им дела
код њих су и сада,
узалуд се труде,
нек’ се од зла буде.
27.11.2004.год.

Ми видимо сада
грозна знаменија,
а и пророцима
предсказане дане,
у природи сада
катаклизма влада,
без саосећања
врло много страда.
340
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А у души нема
Божанске љубави,
оскудица њене
свуд’ се видет’ може,
без љубави Божје
сиромах се бива,
вирус зла и греха
у душама скрива.
22.08.2010.год.

Живећи ја гледам
и пратим векове,
у сујети прелест
своје гнездо свила,
какво је значење
свега што се збило,
сујета је свуда,
то ми није мило.
Без љубави живот
у овоме свету,
бесциљан је као
и да не постоји,
да се љубав стиче
трудити се треба,
да се задобије
молећ’ помоћ неба.
16.01.2006.год.

341

Инок Михаил

Како нам је нужна
ево сада вера,
да би сачували
љубав Милог Спаса,
и где је граница
трпљења и мера,
неће страдат’ душа
која Бога слуша.
9.11.2002.год.
17.11.2002.год.

О, како се тамна
умножила злоба,
мало света сада
власт таме не дави,
дај ми да поживим
док с’ не роди зора,
и да све претрпим,
нађем се у слави.

Да не паднем духом
ради искушења,
да су мени мила
сва врлинска хтења.
342

10.03.2003.год.
3.01.2012.год.
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Навлачи се тама,
то узалуд бива,
она не добија
светлост са Тавора,
Христос је Васкрс’о
у сили и слави,
и после три дана
жив се свету јави.

Свесилно, Свевластно
свет осија тада,
и одагна таму
од својега стада.
Све што свет сотвори,
и све што се збива,
и логику света,
и све светско што је,
течење времена
у епохи сада,
у Божјем промислу
сва збивања стоје.
Сведржитељ о том’
сваког трена брине,
о свему промишља
Господ са висине.

Свемудри, Свемоћни,
Бог и Господ свију,
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присуство у свету
безумни му крију.
25.01.2006.год.

Духовни смисао
историје Руса,
поета Божијим
промислом открива,
јер на њему нема
ига лажног цара,
Пречиста Покровом
поету покрива.
25.01.2006.год.
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Мудри политички
улов сада бива,
а и солидни
vip лице сакрива.
Јеванђеље и Крст
нашег Милог Спаса,
скупље и од златних
банковских рачуна,
Господ нам златнији
од свакога злата,
и Крст Часни Раја
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отвара нам врата.
4.12.2007.год.
3.01.2010.год.

Људи са љубављу
оскудни су сада,
грех нас угњетава
и дави и слама,
сад се свет безумни
у зло више нада,
утврђује у њем,
и зато и страда.
Злоненавист, ево,
у свету се јавља,
у свету царује
и порок прославља.

Рај Божији жели
устројит’ на земљи,
са живљењем страстним
без Бога Рај твори,
мислећи да може
успети зло ради,
кукољ сејућ’, против
Живог Бога бори.
12.12.2007.год.
3.01.2010.год.
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У новоме веку
слобода се гуши,
жестоки ратови,
гоњења, клевете,
о, шта чиниш сада,
безумни народе,
јер допушташ да те
злочестиви воде.
1.11.2001.год.

Очистите ум свој,
размислите људи,
шта с нама грешнима
може да се збива,
црни нам гаврани
објављују беду,
и велики рат се
од нас сада скрива.
3.01.2010.год.
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Огњена утроба
васељену рађа,
и мистериозне
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светове тад ствара,
изасланици су
Божијега гнева,
ко зло чини нека
о невољи снева.
Наказни мајстори
само о злу раде,
муку и невољу
где год стану граде.
4.01.2012.год.

Припрема сав свет
за љути рат сада,
а и смртоносни,
да много пострада.

Јер греховном раном
сав свет је поражен,
и разболео се,
врућица га слама,
освета ће доћи
по закону сама,
уместо светлости
навућ’е се тама.
4.01.2012.год.
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Пресуде су Твоје
на нама, о, Спасе,
то смирено примих,
Ти си мој Судија,
више од сто пута
цену ћу да платим,
ради отступништва
од Тебе да патим.
4.01.2012.год.

Последње је време,
мало је остало
времена да тече,
и да сунце сија,
све су чаше, ево,
грехова препуне,
уместо врлине
порок светом клија.
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И метал се некад
похабати може,
а ми за Господа
сад немамо речи,
умор нас спопао,
душа нам у муци,
само Господ наше
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све невоље лечи.
4.01.2012.год.

У свету ће доћи
велика знамења,
и Божије казне
већ су близу нама,
свуда око нас су
корупције, муке,
над овај свет грешни
навлачи се тама.
За све нечастиве
праведни суд бива,
од суда се Божјег
не може да скрива.
4.01.2012.год.

Ангел златокрили
јавио се свише,
пророчески труби
из небеских гора,
иде Суд Божији
страшни и праведни,
покајању зове
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из Небеског Двора.
17.02.2006.год.

О, не уздајте се,
браћо моја мила,
у мреже које су
покидане сада,
а ја сам уловљен
у одаји срца,
молим за времена
у којим се страда.

Да се искушења
вражја превазиђу,
и умну молитву
трудећи се стичу,
и дух покајања,
с Божјом благодаћу,
задобију, и да
свом Господу кличу.
27.08.2007.год.
11.03.2008.год.
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Благословена је
Божанствена воља,
тебе за Поету
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изабрала она,
и добар удео
од Бога ти дани,
да ходиш пред зору
душа ти је склона.
30.12.2010.год.

Да ли сам Поета
у васељени овој?
брод који сад плови,
Творац мене види
у космичкој реци,
ја сам псалмопевац,
благовестим Спаса,
и речју и пером,
кол’ко имам гласа.
Оружије ја сам
послушања сада,
у Господњој руци
моје перо сада,
у Његовој руци
моје перо бива,
понеку истину
Господ ми открива.
24.01.2006.год.
2.02.2006.год.
2.01.2012.год.
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Ја се сад одричем
погибелног света,
његовог безумног
бесплодног значења,
на трон власти лажни
идол је подигнут,
„рај“ земни без Бога,
уз много тлачења.

Прлилепих се, ево,
са свом душом својом,
возљубљеном Богу
и мом Спаситељу,
Он је нас на Крсту
искупио Собом,
и свевластни грех је
победио гробом.
Грех, смрт и ђавола
Он победи тада,
кад из гроба уста
скрши силу ада.
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Ја се сједињујем
са свом душом својом,
са свом снагом својом
целим својим бићем,
са Тројицом Светом
Коју љубим врло,
Оцу, Сину, Духу,
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сада поје грло.

31.10.2004.год.
31.11.2004.год.
10.07.2010.год.
Ја Твој лик Пречисти
созерцавам сада,
и сузе радости
Божићне ми теку,
у молитви тајну
срца мог откривам,
веру у мог Бога
не желим да скривам.
Веру своју љубим
од живота више,
моје перо о тој
љубави и пише.
6.01.2014.год.

Около издаја
кукавица сада,
и превара грозних
пријатеља ада,
људе затамнела
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ђаволска је тама,
и на очи њине
навукла се скрама.

Пред телетом златним
клањају се они,
и тела и душе
у ропство предају,
место на пут прави
кривим путем ходе,
дела мила врагу
трудећи се роде.
Златно теле свету
халифат је сада,
сунце се помрачи
од слугара ада.

Потиснута Сара
а Агара влада,
к’о фараон стари
египатски страда
староизраелски
и садашни народ,
Господ ће помоћи
из Небеског града.
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Нисам преклонио
пред идолом мрским,
главу, нит му носим
на жртвеник даре,
и да Православац
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и Рус будем сада,
част ми, желим бити
јагње Божјег стада.
И због тога моји
меритељи сада,
не могу ми ништа,
у Богу ми нада.

Около издаја
кукавица сада,
и превара грозних
пријатеља ада,
ја нећу узалуд
поставити сада,
од Бога штит дани
што ме од зла брани.

Покајање да ми
с молитвом жубори,
и са вером силном
против греха борим,
да бих задобио,
борећи се сада,
Божанствени Едем,
Дворе Вишњег града.
Русија ће Света
Православна бити,
Трећи Рим а који
многи бити желе,
са благим Покровом
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Божије Матере,
из ког’ се у вечне
обитељи селе.

Само ако буду
на путу спасења,
и ако убеле
сва порочна хтења.

Саборно верујмо
победноме гласу,
који са небеса
објављује нама,
Маран-ата, грех је
побеђен до краја,
О, Христос Васкрсе,
повуче се тама.
17.03.2007.год.

Русија ће Света
врло моћна бити,
Православног духа
и вида и слуха,
о томе пророци
благовесте нама,
Бог порећи неће,
повућ’е се тама.
356

До краја времена
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Бог ће да је чува,
заклања од злобног
ветра који дува.
И Цар и Патријах
једна личност биће,
и на руски трон ће
узићи кад треба,
Господ ће Га дићи
до царскога трона
и патријаршиског,
заповест је неба.
3.12.2003.год.

Сад трепери тама
јер је дошло време,
Православни Монарх
к’о сунце ће сјати,
ја се за њег’ молим,
да се што пре јави,
мало сунце правде
Русију прослави.
Ево, Цар нам иде,
Русија се буди,
са колена диже,
сва је Богу ближе.
17.03.2007.год.
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Са свих страна вичу:
ето, Цар им ходи,
последњи русијски
Цар им је дошао,
ја им не верујем
лукави дух с њима,
кад Господ зажели
тад Цар престо прима.
Читај Свето Писмо
и моли се тада,
не слушај пророке
што лажљиво зборе,
а и трезвен бивај,
да те не преваре,
пријатељи оне
злобне змије старе.
17.03.2007.год.
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Три рођене сестре
несливене што су,
и ја њима ове
посвећујем строфе,
све три ја једнако
поштујем и љубим,
да ће једно бити
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ја наду не губим.

Украјина са њом
и Русија наша,
и Белорусију
једна мајка роди,
све под једним кровом
требале би бити,
све три у победе
рука Божја води.
24.08.2007.год.

Отаџбино, Мати,
ти си у водама
Дњепра породила,
покољења стара,
Кијево, Русијски
и словенски народ,
а који добише
и својега Цара.

Православна Руска
колевка њихала
Хришћанскога Цара
с много Божјих дара,
и Божија рука
води, руководи,
ослобађа мука
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и са Царем броди.
28.04.207.год.

О, Словени, браћо,
о, где сте ви данас,
желим вас сабрати
зато вас ја зовем,
да сва наша снага
у борбама бива,
јединствена да се
злобник од нас скрива.
Да Савез свештених
и Братских земаља
установљен буде,
врло моћан бива
да му мрзитељи
не могу да приђу,
јер Божија рука
на њему почива.
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Изнад Домовине
сад се рађа зора,
рад’ изласка сунца
Православног Цара,
та духовна зора
врло се румени,
од адскога мрака
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нестали и сени.

И Самодржавни
Цар нам ево иде,
Православног духа,
сви ће да га виде,
све злобнике своје
растуриће лако,
нико к’о Цар моћни
не мож’ чинит тако.

Цар ће Православни
сјединит’ Словене,
и светоотачку
утврдиће веру,
неће порушити
злобни братске везе,
и у Јеванђелском
путоваће смеру.
О, Словени, браћо,
о, где сте ви данас,
желим вас сабрати
зато ја вас зовем,
и да сви Словени
под окриље Цара
сједињени буду,
да с’ о њима стара.

Да се се што пре савез
Православних роди,
да их Цар заједно
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у победе води.

Молитвом солимо
сада душе наше,
крепимо љубављу
наша срца сада,
и наш Свети савет
нико срушит неће,
сједињени с Христом
у Богу нам нада.
6-7.05.2007.год.

Седам је хиљада
верних душа било
у време Илије
Истинитом Богу,
пред идолом нису
клекли да се моле,
највише од свега
свога Бога воле.

362

Идолопоклонством
Божји пророк себе
окаљао није,
Живом Богу служи,
и са тврдом вером
у ревности гори,
кад се са жрецима
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многобожним бори.
Жречеве валове
смрћу он порази,
нису хтели бити
на истинској стази.

При крају времена
остатак Хришћана,
остаће у вери
Светих Праотаца,
антихристу злобном
поклонит’ не жели,
Милом Спасу кличе,
рад’ њег се весели.
Пагубним печатом
печатит’ се неће,
умират’ ће за Христа
од глади и рана,
остатку хришћана
Господ ће да буде
потпора и снага,
утеха и брана.

Предиван им венац
Господ даровао,
а као награду
за труде и боли,
васкрснуће с Христом,
победници бити,
страдалце на правди
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Благи Господ воли.
6.11.2006.год.
30.12.2006.год.

Срећа се у и овом
свету ретко среће,
када грехе твориш
душа мртва бива,
срдачно у Христу
ја у добру клијам,
Господу се молим
да ми душа жива.

У будућем веку
да Господу кличем,
у Небеском Царству
Спасу химне сричем.
27,30.12.2006.год.
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Ево, Руски Цар нам
ускоро долази,
Православни Цар нам
на престо узлази,
он ће разагнати
мрзитеље своје,
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у бојном поретку
што против Њег’ стоје.
Усторжествоваће
Цар над злобом, која
и из преисподње
у свету се јавља,
десница Господња
њега ће да брани,
и оне који су
на његовој страни.
16.01.2008.год.

Православни, Руски
Цар нам ево иде,
и Господ ће Њега
на трон да узведе,
с вером, благодаћу
и Божијим страхом,
и Цар и Патријарх
једно лице седе.
16.01.2008.год.

Божија се воља
над Русијом врши,
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са сузним мољењем
кајању притиче,
небеска благодат
на њих сад се лије,
и Русија Богу
у радости кличе.
16.01.2008.год.

Руски ми корени
све до ових дана,
син Русије ја сам
Отаџбине дете,
Домовина моја
мени мила, драга,
грађанин Русије,
Отаџбине Свете.

Ове речи моје
једва да се чују,
Домовину моју
мрзе, с њом ратују.
15.09.2007.год.
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Све у овом свету
сујета је сада,
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и свуда сујета,
из мрачнога ада,
у греху с разлогом
сад елита живи,
за невољу сваку
свог Господа криви.
23.12.2007.год.

Ми смо погружени
у грех, ево сада,
и заборавили
за Господа свога,
не слушамо како
дивља звер завија
и просипа пену,
мрзитељ је Бога.
Скоро је на прагу,
даље ићи жели,
отворене двери
мета су јој сада,
гура се и кроз њих
она проћи хоће,
рекламира увек
забрањено воће.
2.06.2008.год.
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Мрзитељи Русе
не могу сломити,
Русе на колена
оборити неће,
и живу им душу
убити не могу,
и веру у Бога
Спаса Свемоћнога.

Русију злобници
уништили нису,
нису запалили,
потопили нису,
пресуђено њима
од Господом бива,
да владају светом,
злобник од њих скрива.
29.08.2008.год.
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Мрачна сила сада
завија од муке,
и љути се врло
власт нада мном нема,
у кроткоме срцу
молитва је врела,
кад Исусу поје,
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усрдна и смела.

О, Мој Возљубљени
Исусе и Спасе,
не буди далеко,
чуј мољења гласе.
3.12.2009.год.

Док сам жив, Господе,
даруј мени силу,
Свјатују Русију
и Цркву да штитим,
на смрт и до гроба
злобнике поразим,
на путе спасења
непрестано пазим.
У народу Руском
да је вера јака,
да лакше војују
против сила мрака.
3.12.2009.год.

Речи руског свеца
и пророка хоћу
ја сада изрећи
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на поуку свима,
бити веран Цару
и Русији исто,
дар Божији и дуг,
част, ко верност има.
3.01.2010.год.

Заостало, ево,
антихриста племе,
сада ће наступит’
ево наше време,
Русијских синова
и инока чесних,
Богатира славних,
Светих, Православних.
12.01.2010.год.
Што се више молим
ја више осећам,
и да се антихрист
за долазак спрема,
и врло јаростан
и злобе је препун,
клокоће, беснује,
спасења му нема.
370

4.05.2010.год.
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Свршава се сада
безакоња тајна,
ту сад политичке
елите се силе,
антихриста свету
преисподња даћ’е,
и свет ће уздрмат’,
Богу нису миле.
4.05.2010.год.

Све је прокључало,
експлодират’ може,
и одбрајање је
спремно да се врши,
а и време, ево,
крају се примиче,
код многих сад Закон
Божији се крши.
Свет ће бити врло
уздрман, потрешен,
ради очајања
народа, племена,
свуд ће сејат’ злобу
сила велијара,
узнемириће се
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демон, змија стара.
4.05.2010.год.

У сваком процесу
субјекти су важни,
у сваком народу
а и земљи свакој,
ложе и владари
и секте зло творе,
оруђа сатане
против Бога боре.
5.05.2010.год.

Сад управитељи
са злом вољом што су,
немоћни су, ништа
добро и не чине,
на свима је нама
воља Милог Спаса,
по промислу Bожјем,
Бога са висине.
8.05.2010.год.
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Постоји Суд Божји
за зле службенике,
корумпирани су
земље и народи,
нарушили они
Божије завете,
мрзитељи Божји,
сатана их води.

Како сте се сада
примили на мито,
ка буџету тајно
ви пружате руке,
државни буџети
издашни су вама,
ви правите банкрот
невоље и муке.
У канцеларијама
а и палатама,
ви живите сада
на високој нози,
народ за вас ништа,
стоком га зовете
и лудим правите,
постали сте бози.
Из недара земље
испумпасте силу,
из народних вена
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крв сте посисали,
гордељиви а и
похлепни постали,
само ви, па ви сте
све време остали.

О, ви безумници,
похлепни сте власти,
нисте властелини
но бедне сте слуге,
узводите на трон
пороке и страсти,
и зломрској тами
ви служите сами.
Пројекти су ваши
вечито ривалство,
кодекси су ваши
либерални врло,
али и сурови
као и ви што сте,
све свето и право
у вама умрло.
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У име закона
безаконо ви сте
творили по вашој
оболелој вољи,
да се оправдате
да лопови нисте,
да су руке ваше
праведне и чисте.
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Добро дрво добре
плодове ће родит’,
хранити сладошћу
из сатова медни’,
од дрвета лошег
плодови су горки,
отровни и бедни.

Секира је оштра,
готова и спремна,
да греховно дрво
сече да се спали,
злонамерност ваша
Богу је позната,
суд и мач вам стоји
и куца на врата.

Суд Божији за вас
злонамерна прича,
и греси и страсти
ваши господари,
нарушисте закон
клетве, обећања,
Страшни Суд вас чека
ради вашег стања.
Покајања двери
отворене вама,
принесите Богу
покајање своје,
припадните Крсту
Његовом ви сада,
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нек’ вам је у Богу
утеха и нада.

Да вам душе ваше
буду омивене,
жртвеним служењем
Отаџбини својој,
уједно и Христу
Премиломе Спасу,
да глас буде вашем
немоћноме гласу.
13.10.2009.год.

Хвала Творцу, хвала,
Владару, Господу,
Једном од Тројице,
Јеној Ипостаси,
Цару земље, неба,
Свемогућем Богу,
Васкрсломе Христу
кличем, све нас спаси.
8.05.2010.год.
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По Божјој милости,
не просто, случајно,
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преживео ја сам
смртне ране, ево,
откривена мени
од Господа тајна,
а за православне
она није сјајна.

Нечастиви желе
преко лоших људи,
и држава које
вражју вољу творе,
Православну веру
да униште целу,
с том грозном идејом
душе њине горе.
1.03.2014.год.

Закон поништили
слуге зла и пакла,
и по Украјини
хаос праве сада,
опивши се крвљу
на власт се успели,
као бесловесни
гоне Божја стада.
Уподобили се
ђаволу сад они,
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устроили шабаш
магијају сада,
и страдају прави
угодници Бога,
страдалци на правди
Спаса Свемоћнога.
2.03.2014.год.

Злобно лају сада,
на Рускоје небо,
сатанине слуге
пси су озверени,
и клевете грозне
избљувају они,
са пламеном рата
који праве гони.

Зар мрзитељ Руса,
председник је сада
братске нам државе
грозни пастир стада?
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Он се договара
и с апостасијом,
продужена рука
он је црног врага,
ништа свето њему
пријемчиво није,
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чак и Украјина
њему није драга.
17.03.2014.год.

Остало је мало
до времена тешког,
када ће нестати
спокојства и мира,
из утробе ада
лажни пророк ходи,
и он легионе
злобних сила води.

Оболестит’ жели,
у грех погрузити,
овај свет у ком’ ће
хаос да се јави,
и крвавом миру
тежиће све време,
тежећ’ да истреби
православним семе.
14.03.2014.год.

Америка, с њоме
зла масонска клика,
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а и еврозона
са њима је сада,
антихрист и с њиме
сатански символи,
злочестиви пастир
злочестивог стада.

А са друге стране
свештени је савез,
Црква, Цар, и Круна,
и Русија Света,
над којом Пресвета
свој Омофор шири,
и Господа моли
да је миомири.
17.03.2014.год.

Из срца мог Спасу
молитве узлећу,
за град Севастопољ
и Малорусију,
поље Куликово
где се крвца лила,
за Трећи Рим борба
жестока се била.
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Да апостасија
нестане, избледи,
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где су Православни
ту да се заледи,
да с’ не може макнут’
нити зло да твори,
против благоверни’,
не мож’ да се бори.
1.03.2014.год.
5.03.2014.год.

Молим се и чекам,
и силно се надам,
кротко, трпељиво,
кад наступи време,
да плод свој донесем
на Божијој њиви,
Дух Божји ће тада
умудрити мене.
12.03.2014.год.

И за Председника
је упозорење,
припремају тебе
жртвовати они,
и имагинарни
друг ће те предати,
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као Брут Цезара,
у души ми звони.
6.09.2004.год.

Лет ти је опасан,
то пророштво збори,
о, покај се тајно
свом Господу Христу,
да одагна сваку
невољу и муку,
да тебе покрије,
ти моли Пречисту.
3.09.2004.

Преседник сад има
само два избора,
жртва сатанскога
огња да он бива,
ил’ да је заштитник
Рускога Народа,
и сарадник Цара
који се још скрива.
18.03.2014.год.

382

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

Цар се руски моли
за Крим, за Русију,
и Божије Слово
благодат излива,
буди веран зато,
отпадништво гази,
и апостасију
прогони, порази.

Господ ће у боју
дароват’ ти силу,
да можеш заштитит’
отаџбину милу.
18.03.2014.год.

Душа моја Тебе
молитвом прославља,
и заједно са њом
узноси се горе,
она Те опева,
Теби химне сриче,
из све душе своје
вапије и кличе.
Тебе Заступнице,
Твој Син Те прослави,
кроза све векове

383

Инок Михаил

бићеш славна, Мати,
када Син твој Мили
на Крсту пострада,
све нас усинови
море Благодати.

Мајку Своју нама
Мајком нашом слови,
преко Ученика
и нас усинови.

Благодати Божје
Чиста Голубице,
торжество торжества,
чудо од чудеса,
Твој Син Возљубљени
Пасхална Царице,
Васкрсе у слави
Чиста Голубице.
Господ наш премили
и Спаситељ свију,
васкрсе у слави
и жив нам се јави.
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Тобом се, Пречиста
освећује душа,
а и возгласом
ликујућег неба,
пасхалном радошћу
поета весели,
о, Христос Воскресе,
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свак’ васкрснут’ треба.
Брза Помоћнице
мољење ми прими,
и даром милости
да Ти срце моје
непрестано поје,
благослови своје,
уз наду у души,
Радовање моје.

Теби кличем, Ти ћеш
услишити мене,
у молитви тајну
срца Ти узносим,
само љубав хоћу,
њу искрено желим,
да бих стећи мог’о,
томе се веселим.
Тебе, Богомати,
ја величам сада,
узносећи Теби
молитвене речи,
Теби к’о рођеној
мајци ја припадам,
синовску ми љубав
даруј, њом ме лечи.
Утоли ми сасвим
жалости и тугу,
да ми непрестано
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моје сузе теку,
да Ти благодарим
молећ’ се у души,
јер молитва сузна
сваки преступ гуши.
Моја душа Тобом
и живи и дише,
када Ти се моли
тада живља бива,
верујем да ћеш ми
услишити гласе,
да ме Твоја рука
из невоље спасе.

Вечни сам твој дужник
о, Пресвета, Мати,
увек Ти се молим,
Вратарице моја,
од беда избави,
под заштиту стави,
и у време мира
или љутог боја.
Од вражјих ме замки
спаси и закрили,
и орадошћени
да би и ми били.
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Бићу у молитви
појећ’ непрестано,
да ти за милости
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благодарим сада,
да би милостиво
услишила гласе,
милостива буди,
у Теби ми нада.

Увек ми Усрдна
Заступница бивај,
светим молитвама
за Русију Свету,
Једина си мени
и сила и снага,
у Тебе се надам,
Богомати Драга.
О, Ти моја Мила
и Моћна Царица,
и Свесилна Ти Си
моја Владичица,
дај Руском народу
да се уразуми,
покајању приђе,
Небеска Царице.

Моли се за Цара
да на трон узиђе,
да нико од злобних
не сме да му приђе.
Лице Твоје моћно
нама предсказано,
Тобом ће да буду
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поражени врази,
и Цар ће да буде
на царство помазан,
мрзитеље Цркве
Православне гази.
Русију чудесну
он ће да закрили,
Православни Руси
њему биће мили.

И Богом ће дани
Руски Венценосац,
и Цар и Патријах,
да сједини Русе,
ревнитељ ће вере
да буде Цар тада,
и победоносац,
злобник да пострада.
Дај ми да понесем
Твоје благо иго,
Твоје бреме лако
да понети могу,
Твоје славно име
у срце да ставим,
и молитвом увек,
непрестано бавим.
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Дај ми да ја вршим
Твоју свету Вољу,
и у мени добро
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семе благослови,
да смирено примим
удео ми дани,
носећи Крст будем
ја на Твојој страни.

Дај ми да омијем
одежде у крви,
и да их убелим
крсним покајањем,
да би чврсту веру
и надежду стек’о,
будем задовољан
духовним ми стањем.

На тајној Вечери
сред избраних бивам,
и да лице своје
од Тебе не скривам.
Творац Тебе многим
дарима дарова,
талантима Својим
Он Тебе послужи,
Ти их, трудећи се,
још више умножи,
по сто пута више,
Господу одужи.
Испуни мољења,
Приснодјево, моја,
чуј вапаје душе
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која Ти се моли,
свој дуг ћу испунит’
и своје призвање,
прославићу Бога,
Творца Превечнога.
Живећи у Христу
да прославим Бога,
са делима добрим
Спаса Свемоћнога.

О, Богородице,
Тебе славим сада,
из дубине душе
и срца мог, ево,
непрестано Теби
мољење приносим,
и Тебе величам,
за молитве просим.
И срце се моје
радује рад’ Тебе,
Теби поје сада,
у Тебе се нада.
15.04.2000.год.
17.05.2003.год.
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Под Покровом Свете
Богомајке сада,
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мољења приносим,
сузе лијем врло,
за сав Руски народ,
Русију што страда,
помози, закрили,
из Небеског Града.
Покајању приђе,
ка Христу обрати,
и од злопагубних
рана се исцели,
и да Теби, Мати,
орадошћен поје,
цео руски народ,
Радовање моје.

Смирено се молим
да ми чујеш гласе,
сама Руски народ
и Русију спаси,
Отаџбину моју
Ти из сна пробуди,
окове покидај
и уз њу Ти буди.
С колена подигни
да више не клечи,
невољу и муку
њену, Мати, лечи.

Под Покровом Твојим
ја се с надом молим,
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о, Пречиста Мати,
Море Благодати.

Заједно с Русијом
народ Руски брани,
од силних злобника
сачувај, сохрани.

Православно братство
рано нам умират’,
скупите се што пре
у Свето-руски рат.
Под Покровом Твојим,
Пречиста Владарко,
са страхопоштовањем
ја мољења сричем,
заједно с народом
Ти Русију спаси,
Теби, Богомајко,
вапијем и кличем.
По Божијој вољи
Цар нам се појави,
и Цар и Патријарх
у једноме лицу,
и Моћни Господар
православних душа,
да радостан хвали
Пресвету Тројицу.
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Под Покровом Твојим
Ти род Твој закрили,
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О, Пречиста Мати,
Море Благодати.

У рату помажи,
Руски народ, Мати,
који ће и крвав
и суров да буде,
када си Ти с нама
ко ће против стати,
победу подари,
у Теби ми нада.

Под Покровом Твојим
с љубављу се молим,
заједно са Руским
народом се моли,
да Русија опет
врло моћна бива,
Син Ти молбе слуша,
Своју Мајку воли.
За Русију ја се
молим, Мати чесна,
и свој живот за њу
ја полажем радо,
да Русија буде
врло моћна, јака,
Твојим молитвама,
Утехо и Надо.

Под Покровом Твојим
саборно се молим,
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о, Пречиста Мати,
Море Благодати.

Заједно с народом
Русија се дигне,
васкрсне Русија
и радостна бива,
Омофор над светим
црквама рашири,
руским светињама
да нам вера жива.
Да нам све светиње
закриљене Тобом,
Твојим омофором
покривене буду,
о, Богородице
Ти с нама пребивај,
Русија васкрсне,
зли буду у чуду.
Амин.

4.01.2007.год.
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Сва имена Твоја
прекрасна су, Мати
Пречиста, од мене
љубљена си врло,
молитвама њеним,

ОПЕТ СПАС РУСИЈЕ

исповедници смо
Тројице Пресвете,
Њози поје грло.
27.10.2004.год.

Где Дух Божји жели,
тамо и пребива,
Он све очишћује,
оживотворује,
Њега молим да ми
мољенија прима,
благовести а и
да и пророкује.
14.03.2014.год.

Господ благослови
да видим у духу,
да нам, ево сада,
грозни дани теку,
од кризе до грозног
рушења то бива,
болести и беде,
глад и рат у веку.
Врши се свето
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Откровење сада,
које свети Јован
благовести нама,
почело је да се
по њему открива,
основа је мира
пукла, иде тама.

Господ први печат
скинуо са књиге,
невоље нас стижу
и премноге бриге.
11.01.2011.год.

Коњаник на белом
коњу ево иде,
са венцем на глави
и луком у руци,
иде и он вољу
Божју вршит’ хоће,
велики Цар Руски,
ево на трон поћ’е.
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И Цар Православни
иде да победи,
и крв у венама
злобника се леди,
Цар победоносни
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бива радост свима,
сваком који веру
Православну има.
11.03.2014.год.

Ми смо богоносци,
православно
верујемо у Бога

О, каква част нама
вероват’ у Бога,
именовати Га
са смирењем, Оцем,
Који из ничега
васељену ствара,
руке су му пуне
благодатних дара.

Нама у дом Оца
путокази воде,
а кроз следовање
Распетоме Христу,
кроз све свете тајне
и свете врлине,
да благодат вишња
у душу нам сине.
О, каква част да се
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родимо к’о Руси,
част велика нама
ради тога бива,
да с’ остане Русом
до победног краја,
вера и нација
да с’ никад не скрива.
Поћи путем Христа,
благодатним, уским,
зло победит’, стећи
венац ради тога,
и Пасхалним венцем
да украсе себе,
православни Руси,
служитељи Бога.
Нама Русима су
указани пути,
Господом Који нам
свако добро жели,
у Божије Царство
а где правда живи,
и где света душа
ликује, весели.
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Ми смо богоносци
Православне вере,
у Господа свога,
у Тројици славна,
а и Васкрслога
Спаситеља света,
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Кога само љуби
вера Православна.

С Божијом помоћи
превазићи ћемо
невоље и муке
и све што нас слама,
молећи се да нам
Бог дарује Цара,
руских гора листа,
моћног господара.

Да Христовим путем
он сав народ води,
свештеном ревности
за Господа гори,
који Православно
славимо свог Бога,
ми смо богоносци
Спаса Свемоћнога.
Исус нам Распети
Истина и Живот,
и наш је у Царство
Истински Пут прави,
Васкрсли је Христос
Пасха Вечна, Амин,
сваки Православац
Њега радо слави.
23.03.2017.год.
3.04.2017.год.
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Тама се надвила
над Русијском земљом,
клокочући ад ће
зубе да поломи,
стара змија корист
има кад Рус страда,
кад злоставља руска
залутала стада.
Злопагубни ад сад
отров пушта, лије,
злобна змија Русе,
руску земљу бије.

Земљу Руску Господ
с Црквом Светом чува,
у давнини а и
и у ово време,
о Рускоме Цару,
благовествуј радо,
чуј молебни глас мој,
све русијско стадо.
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По Божијој вољи,
изнад руске земље,
Сунце Правде моћно
над Русијом стаје,
благовест се шири
о рускоме Цару,
бесцен благо Господ,
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Руској земљи даје.

Сунце Правде изнад
Руске Земље сија,
поново усходи
и к’о звезда сјаји,
Православни па још
и Самодржавни,
и Инок и Цар иде,
љубав к роду гаји.

Таму ће растерат’
изнад Руске земље,
зло ће поразити
да се назад врати,
силном руком својом
Православни Цар ће,
к’о инок и војник,
благодети дати.
Победоносна ће
десна рука Цара,
победоносном се
она ево слови,
из Свете Русије
сви скупа ратују,
да их непријатељ
у мреже не лови.

Сатираће злобне
мрзитеље руске,
и што Православне
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гледати не желе,
у трулеж бацити
и у прах ринути,
да се мрзитељи
њини не веселе.

Зло и тму умирит’
благодаћу Бога,
Руски Цар долази,
војсковођа бива,
а и монах исто,
што с’ у Бога нада,
добри пастир стада.

Нада се на помоћ
благу народ руски,
и уз непрестану
молитву се нада,
ка Христу приведе
Свету му Русију,
Руски Цар-Патријарх,
добри пастир стада.
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На Голготу он ће
узвести Русију,
а и распети је
на Божијем Крсту,
и са Крста она
вест ће да објави,
и тридневни Васкрс
Спаситеља слави.
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Крст Голготски судба
Русијска бит’ треба,
Руса Православних,
Господ заповеда,
са трепетом нека
подносе се муке,
уз мољење да нам
Господ пружи руке.
И благовољењем
Русијскога Цара,
да с Христос пребива
у срцима Руса,
да Света Русија
са Христом пребива,
и да лице своје
Бог од ње не скрива.
30.08.2014.год.

Ако срце своје
ти обратиш к Богу,
с покајањем ходиш
ка Искупитељу,
у Књигу Живота
уписан ћеш бити,
бићеш мио Своме
Милом Спаситељу.
403
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Кад сам се молио
Премилом Исусу,
Исусово Име
у радости сриц’о,
схватио сам онај
ко поштује Сина,
благослов Очев
задобија, има.

Молих се да чудо
над Русијом бива,
да покајан народ
приђе Богу радо,
да саборно руско
срце Богу поје,
да прославља Бога
благоверно стадо.

Христовим Именом
најславније што је,
да Господ на милост
сав гнев свој обрати,
и да Бог одложи
крај света и века,
и да искупљених
у Рај тече река.
31.08.2014.год.
1.09.2014.год.
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