
 

3. Свест о дужности нека се код тебе огледа што на службу и рад 
никад нећеш закаснити, нити раније са њега отићи, нити пак 
учинити ма шта што није дозвољено у радно време. Јавни рад нека за 
тебе буде част. 
4. У борби за свој народ увек пођи од уверења да њему, и сваком 
другом народу, спасење може доћи само онда када се остави греха и 
заблуда у себи и око себе. 
5. Неразумевање других у борби за опште добро немој да те збуни. Не 
малаксавај због недостатка брзих успеха. Запамти да са борбом увек 
иде и жртва, а праве жртве у правој борби могу дати само духовно 
исправни људи, велике вере и љубави и великог идеализма, борци и 
јунаци, прегаоци, радници и ствараоци. 
6. Не изјашњавај се само за истину и правду јер то чини свако кад ни-
шта не кошта, већ са радошћу примај и последице које долазе из 
борбе за истину и правду. 
7. Никад и ником не ласкај и терај од себе ласкавце, јер убијају 
људски понос и руше карактер. 
8. Исправљај другове и ближње, али без намере да судиш и унизиш. 
То чини увек без гнева и претње, у четири ока, ако не послуша опо-
мени га пред два или три сведока, ако и тада не послуша кажи цркви, 
тј. надлежнима, па ако и тада не послуша прекини са њим другарске 
односе, у смислу Христових речи: „ако ни цркву не послуша нека ти 
буде као незнабожац“. 
9. Нарочиту пажњу обрати према женскима. Ту се понашај као што 
би желео да се стран човек понаша као према твојој сестри, а сваку 
старију жену поштуј како би желео да се поштује твоја мајка. 
10. Помози увек невољнима и сиромасима и у томе подстичи твоју 
околину. 
11. Говори благо са млађима, нежно са сиромасима и несрећницима, 
братски са себи равнима, синовски са старијим од тебе. 
12. Избегавај свађу и предухитри свако зло. 
13. Не критикуј речима, већ делима које требају да буду узор и прави-
ло живота за твоју околину. Знај да су дела једина успешна критика, 
која никога не озлеђује а многе одушевљава и вуче за собом. 
14. Увек и свуда и у свему се држи Христових речи и његове запове-
сти: „Све што хоћете да вам чине људи чините и ви њима“. Ко ово 
прима нека прими срцем, иначе ће узалудно мислити да је истински 
заједничар наше духовне заједнице.  
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ШТА ЈЕ СРБСКА АКЦИЈА? 
 

Србска Акција је удружена борбена делатност и заједничко прегнуће 
православних србских родољуба којe има за циљ буђење србског на-
рода из постојеће летаргије, учмалости и бивствовања у лажном миру 
устајале духовне баре Новог доба. 
 

ШТА ЖЕЛИМО? 
 

Желимо да истрајемо у борби за опстанак србског народа и обнову 
православне вере код данашњих Срба. Наш циљ је повратак заве-
тним србским идеалима и вредностима које су красиле наше свете и 
славне Претке. 
 

Желимо да сачувамо наше национално биће, како у смислу борбе 
против разарајуће беле куге тако и по питању чувања духовног, ку-
лтурног и биолошког наслеђа наших предака. 
 

Желимо да србски државно-народни Дом буде уистину србски, то јест 
да има особен друштвени склоп који је скројен по мери аутентичног 
србског духа и србског интереса. Његову идејну срж изражавамо за-
ветном србском вертикалом: Бог – Владар – Домаћин. 
 

Желимо ПРАВОСЛАВНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ уместо тзв. евроатлантских 
интеграција. Слично као што су помесне цркве православних народа 
гране на јединственом стаблу васељенске Цркве, тако и државе ових 
народа требају бити саставни делови јединственог чврстог међудржа-
вног организма Православне заједнице народа. На тај начин, право-
славни народи ће повећати могућност сопствене духовне и физичке 
заштите, као и економског и културног уздизања. 
 

ТРЕЋИ ПУТ 
 

На европској идеолошкој скали, Србска Акција не припада „десни-
ци“, ни „умереној“ нити „екстремној“, већ групацијама Треће по-
зиције, које указујући на неодвојивост национализма и борбе за со-
цијалну правду, стоје једнако удаљено и од владајућих демо(но)кра- 



 

тских мондијалиста (било да припадају левом или десном центру), 
као и од левичарских, неокомунистичких и анархистичких група. 
 

Доследно исповедање Србске идеје у данашњем времену мора имати 
национално-револуционарни израз, односно крајње негативно дела-
тно настројење према владајућем систему, који је задојен смрадним 
духом мондијализма, користољубља и обездуховљености. Стојећи на 
таквим позицијама, Србска Акција себе види делом општеевропског 
националног фронта борбе против ционистичко-атлантистичке оку-
пације нашег континента. 

 

* * * 
 

Ако желиш поправити свет, поправи прво себе. 
Ако желиш поправити државу, поправи прво себе. 
Ако желиш поправити народ, поправи прво себе. 
Ако желиш поправити своје село, поправи прво себе. 
Ако желиш поправити своју задругу, поправи прво себе. 
У свему, дакле, почни од себе, и поправи прво себе. 
А како може човек поправити себе, о том постоји само једна једина 
наука у свету, која се зове Наука Јеванђелска. 

Свети владика Николај (Велимировић) 
 
НАЧЕЛА ДУХОВНЕ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Без Бога и без ближњих не можемо да се спасемо ни да се ослобо-
димо, нити уопште да осетимо радост живота. Двема највећим запо-
вестима Христовим – о љубави према Богу и љубави према ближњи-
ма – заувек је одређен пут нашег живота. Њима се иде од Бога кроз 
себе према ближњима. Тиме су одређене наше тројаке дужности: 
• према Богу 
• према себи 
• према ближњима 
 

Дужности према Богу: 
 

1. Веруј у Бога просто и смело, не стиди се нигде своје вере као што се 
и твоји преци нису стидели. 
2. Чувај светињу часнога крста и знај да је њиме зачињен цео живот 
твога народа. 
3. Упознај темељно вољу Божију. У том циљу користи свако повољно 
време, а нарочито време богослужења и тумачења светог Јеванђеља. 
4. Молитва нека ти буде свакодневна душевна храна. Без ње не при-
ступај ни делу ни јелу. Без ње нити где полазити нити долазити. У 
молитвама се увек сети: свог народа, отаџбине, својих родитеља, сво-

јих учитеља, старешина, свих другова и браће, а нарочито оних који 
су у невољи. 
5. Редовно посећуј свету Литургију, пости најмање сваког петка ради 
сећања на муке и страдања која је у тај дан за нас поднео Син Божији, 
Исус Христос, а причешћуј се најмање сваког поста у току године (Бо-
жићни, Ускршњи, Петровски и Госпојински пост). Не заборави да 
ћеш вршећи горње дужности постићи такву чврстину душе и мир 
срца да те никад и ништа у животу неће поколебати. Бог ће бити ства-
рни учесник у твом животу. 
 

Дужности према себи: 
 

1. Знај да си саздан по слици и прилици Божијој и ради узвишених 
циљева које Бог одређује људима. У томе лежи величина твог љу-
дског достојанства које мораш будно чувати. 
2. Води непрекидно борбу у самом себи против оних порока који за-
горчавају и унижавају људски живот. Ти пороци су гори од немашти-
не и болести а зову се: зловоља, оговарање, злопамћење, незахва-
лност, злурадост, нехат, пакост, гнев, завист, непризнавање туђих 
вредности и заслуга. 
3. Буди смирен и скроман. Знај да „љубав смирује, а разум надима“. 
Надувеност према млађем, а поготово према старијем знак је 
одсуства хришћанске свести без које нико не може бити наш заједни-
чар. 
4. Буди чедан (непорочан) знајући да омладина без осећања стида, 
одана блуду и разврату јесте знак опадања и скоре пропасти народа. 
5. Ради чувања чистоте срца и душе не говори, нити читај, нити гле-
дај, ни пред ким оно што би те пред твојим родитељима застидело. 
Не заборави да се Божијем оку ништа не да скрити. 
6. Чувај чистоту тела и знај да је оно, по речима Светог апостола 
Павла, храм Духа Светога. 
7. Буди послушан и никада не вређај старијег. 
8. Буди искрен и безазлен „као голуб“, а мудар „као змија“. 
9. Буди јунак, цени јунаке, а плашљивце жали. 
10. Не псуј никога, ништа и никад. 
11. Не опијај се. 
 

Дужности према ближњем: 
 

1. Сваку поверену дужност у заједници извршавај на најбољи могући 
начин. 
2. Знај да отаџбина и народ живе од вршења дужности, а пропадају 
од невршења. 
 


