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КАКО СЕ ОДРЖАВА ЖИВОТ СРЦА И 

ШТА ЈЕ ЊЕГОВА КОРИСНА ХРАНА 

 

Знај да је покорност за одржавање живота срца 

потребна исто толико колико храна и пиће за 

одржавање живота тела и да је непокорност отров 

који неминовно упропаштава срце. Као што човек за 

одржавање живота свога тела свакодневно, у 

одређеним размацима мора да узима храну, исто тако 

мора да храни и своје срце. Ако човек грешком узме 

покварену или затровану храну, мора да је што пре 

поврати и да тело ослободи од покварене хране и 

штетних отрова. Међутим, здравље човековог срца 

прече је и од здравља његовог тела, јер ако је здравље 

тела потребно за сретан живот на овоме свету, 

здравље и чистоћа срца потребни су му за частан и 

сретан живот и на овоме и на будућем свету. Смрт 

тела прекида човеково уживање благодати на овоме 

свету, док обамрлост срца, не само да га лишава 

уживања благодати и на овом и будућем свету него га 

излаже вечитој патњи. Зато је неко од честитих 

предака рекао: "Каква ли чуда да људи оплакују онога 

чије је тело умрло, а не оплакују онога коме је умрло 

срце, а смрт срца је тежа него смрт тела!" Према томе, 
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за живот срца потребне су све врсте покорности. Пет 

најосновнијих потреба човековог срца, без којих оно 

нема живота, су:  

 непрекидно сећање на Узвишеног Бога, 

  учење Кур'ана,  

 тражење опроста,  

 обраћање Богу молбом,  

 доношење благослова на Веровесника, мир 

над њим,   

 и ноћна молитва. 

 


